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Fastighetsskötare till Sámij åhpadusguovdásj
Är du en problemlösare med erfarenhet av fastighetsdrift och fastighetsteknik?
Har du kunskaper inom VVS och El och brinner för service?
Sámij åhpaduguovdásj/Samernas utbildningscentrum söker en
fastighetsskötare/tekniker.

Om skolan
I över 70 år har Sámij åhpadusguovdásj haft en betydande roll i det samiska
samhället. Skolan har under alla dessa år utbildat unga och vuxna inom det
samiska slöjdhantverket, samiska språket, rennäring, kultur och historia.
Från början var skolan en Folkhögskola men år 1999 upphörde denna
utbildningsform och skolan bytte då namn från Samernas folkhögskola till Sámij
åhpadusguovdásj/Samernas utbildningscentrum. Skolan har dock fortsatt med i
princip samma uppdrag som tidigare vilket är att utbilda unga och vuxna inom
alla de tidigare nämnda utbildningsområden! Vår vision är “Lev och lär från
generation till generation”.

Ansvarsområden
Som fastighetsskötare ansvarar du för drift, skötsel och underhåll av
fastigheterna och av deras tekniska system. Det innebär att du ansvarar för att
exempelvis värme och ventilation fungerar väl. I jobbet ingår också att sköta
värmeväxlare för fjärrvärme, värmepumpar, fläktar och annan teknisk utrustning.
Fastighetsskötaren/-teknikern ansvarar för inventarier och dylikt och för en god
arbetsmiljö för studenter och personal. Funktionen har ett delat ansvar för
posthantering och brandskydd.
I dina arbetsuppgifter ingår också bland annat :
-Service och assistans till verksamhet och hyresgäster
-Kontakt med entreprenörer

-Avhämtning av material och post
-Tömning av sopor och bortforsling av visst återvinningsmaterial
-Manuell snöskottning, sandning och sopning förutom gräsklippning och
krattning
-Underhåll av utemiljö
-Rep och underhåll av möbler och lösa inventarier samt av maskinell utrustning

Om dig
Sámij åhpadusguovdásj/”Samernas” söker dig som har erfarenhet av
fastighetsdrift/fastighetsteknik. För att trivas i rollen som fastighetsskötare vid
“Samernas” ska du vara kreativ problemlösare och kunna arbeta självständigt
samt i team. Du trivs med att arbeta självständig och att ta ansvar. Du ska vara
engagerad, serviceinriktad och tycka om kontakt med skolans kunder.
Krav för tjänsten som fastighetsskötare är:
-

körkort B
kunskaper i svenska i både tal och skrift
datavana
social kompetens
gymnasiekompetens

Meriterande är om du har utbildning inom bygg- eller fastighetsteknik,
El/VVS-installationer eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer
likvärdig.
Det är också meriterande om du har kunskaper i samisk språket och den samiska
kulturen.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Information
Arbetsplats: Sámij åhpadusguovdásj/Samernas utbildningscentrum, Jokkmokk,
Norrbotten.
Varaktighet: Tillsvidaretjänst med provanställning
Arbetstid: 75% eventuellt mer
Lön: Individuell marknadsmässig lönesättning
Start: 2 januari 2019
Upplysningar: rektor Britt-Inger Tuorda tel: 0971 440 02

Dina ansökningshandlingar; CV, personligt brev och övriga handlingar samt
löneanspråk. Du ska ange minst två referenser. Handlingarna med
löneanspråk, märkt ”Fastighetsskötare”, skall vara skolan tillhanda senast den 16
december 2018.
Skickas till:
Britt-Inger Tuorda, Sámij åhpadusguovdásj/Samernas utbildningscentrum,
Borgargatan 2, 962 31 JOKKMOKK
eller
e-post till: britt-inger.tuorda@samernas.se, märk: fastighetsskötare

