
 

 

 

 

Renholder 40 % fast stilling  

Vi flytter inn i nytt skolebygg og ser etter en medarbeider som ønsker å være med på å gjøre 

EnSpireskolen til en god skole for alle.  

Arbeidsoppgaver 

- Daglig renhold, periodisk renhold og hovedrenhold av skolens lokaler  

- Daglig oppfølging i forhold til avfallshåndtering 

- Andre oppgaver etter avtale 

Kvalifikasjoner 

- Fagarbeider i renholdsfaget eller relevant erfaring 

- Være innstilt på å arbeide i tråd med retningslinjer for renhold, produkter og maskiner 

- Faglig dyktighet vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper 

- Du er god på relasjonsbygging og samarbeid 

- Du ønsker å være en aktiv bidragsyter til utvikling av skolen 

- Du kan arbeide både selvstendig og strukturert 

- Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi kan tilby 

- Konkurransedyktig lønn og pensjonsrettigheter (medlemskap i Statens pensjonskasse)  

- Fleksibilitet med hensyn til når det daglige renholdet skal foregå. Renholdet ønskes 

utført utenfor kjernetiden til elevene som er mellom 08.00-15.30. 

- Fleksibilitet i forhold til at man kan jobbe komprimert skoleår om man ønsker dette.  

- Tiltredelse fra 01.08.2021 

- Et trivelig arbeidsmiljø med stor takhøyde 

Søknadsfrist 15. mars 2021. 

Søknad sendes til post@enspire.no eller Neverdal EnSpire skole AS, Åsenveien 24, 8149 

Neverdal. Vi ønsker minst to referanser. Ingen offentliggjøring av søkerliste.  

Vitnemål og attester vises fram ved intervju. Politiattest framvises før ansettelse. 

 

Ring gjerne daglig leder/rektor Kjersti Gjøviken tlf: 45 66 04 26 dersom du har spørsmål. 

Neverdal EnSpire skole AS er Norges første godkjente friskole med 
entreprenørskap som profil.  Vi har godkjenning for 112 elever på 1.-10. trinn. 
Skoleåret 2020/21 har skolen 69 elever og 15 ansatte. Fra høsten 2021 er vi 
flyttet inn i nytt bygg og utvider til 8. trinn. Skolen har rett på statsstøtte og 
driver etter egen godkjent læreplan. Vi ønsker å være en skole for alle og tar 
ikke foreldrebetaling.  

Neverdal ligger 12 mil sør for Bodø i industri- og kraftkommunen Meløy. 
Kommunen har en unik mulighet for friluftsliv, idrett og kulturaktiviteter hele 
året. Neverdal er i ei trygg og aktiv bygd, som ligger mellom industristedet 
Glomfjord og kommunesenteret Ørnes. 
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