
Vestegnen HF & VUC er stærkt optaget af at medvirke til, at alle unge på Vestegnen får en 
ungdomsuddannelse og at mange får en videregående uddannelse. Vi er synlige på Vestegnen og har 
mange samarbejder med jobcentre, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. 

 

Ejendomsserviceteknikerelev til Vestegnen HF & VUC 

Har du lyst til at arbejde med afvekslende udendørs og indendørs opgaver og lære om 

vedligehold af bygninger og grønne områder, så er en stillingen som 

ejendomsserviceteknikerelev hos Vestegnen HF & VUC måske noget for dig? 

Jobbet 

Vi har flere pedeler på skolen, som du vil skulle følge i din elevtid her hos os. Du vil desuden komme til at 

samarbejde på kryds og tværs med de øvrige faggrupper på skolen om mange forskelligartede 

arbejdsopgaver, herunder spændende planlægnings- og håndværksmæssige opgaver både inde og ude på 

begge af skolens adresse i hhv. Albertsund og Rødovre.  

Under din uddannelse vil du blive undervist i bygningsvedligeholdelse, pleje og vedligehold af udearealer, 

brug og vedligehold af værktøj og maskiner og meget andet.  

Ansøgerprofil 

Den rette ansøger har 

 afsluttet grundforløbet til uddannelsen som ejendomsservicetekniker.  

 flair for håndværk, teknik og IT.  

 En praktisk tilgang til arbejdsopgaver ude som inde.  

 Kørekort til personbil.  

Derudover ser vi gerne, at du er fleksibel, nysgerrig og ansvarsbevidst med en stor portion gåpåmod til at 

gribe arbejdsdagens mange opgaver.  

Vi tilbyder dig 

Vi tilbyder en arbejdsplads med en uformel og humoristisk omgangstone, og et stærkt kollegialt 

sammenhold på tværs af faggrupper. Under din uddannelse her hos os, vil vi gøre vores til at give dig en 

spændende og alsidig dagligdag og uddannelse, hvor du udvikler dig personligt såvel som fagligt.  

Vi tilbyder desuden gratis kaffe- og frugtordning, frokostordning og motionsrum.  

Løn- og ansættelsesforhold 
 
Ansættelse og løn sker i henhold til gældende overenskomst, og stillingen er på fuld tid med tiltrædelse pr. 
1. august 2020 eller hurtigst muligt derefter.  
 
Nærmere oplysninger fås hos Martin Rasmussen på tlf.nr.: 23618612 eller MR@vucv.dk.  
 
Ansøgning og relevante eksamensbeviser sendes til job@vucv.dk. Skriv venligst i emnefeltet, at det er 
stillingen som ejendomsserviceteknikerelev, du søger. 
 
Ansøgningsfristen er 26. august 2020, og vi forventer at gennemføre samtaler løbende og senest i uge 35.  
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Vestegnen HF & VUC er et moderne uddannelsescenter målrettet unge og voksnes forskellige behov. Det 

digitale, videndeling og høj fleksibilitet kendetegner vores uddannelser, undervisning og administration. 

Vores skoler i Albertslund og Rødovre understøtter det gode studiemiljø og er udstyret med topmoderne 

undervisningsfaciliteter. Derudover har vi et stort udbud af e–learning og tilbyder skræddersyede kurser til 

erhvervsvirksomheder. Vi er ca. 150 engagerede medarbejdere og underviser årligt ca. 2.500 kursister 

svarende til 1.050 årskursister. Du kan læse mere om Vestegnen HF & VUC på www.vestegnenhfvuc.dk. 

http://www.vestegnenhfvuc.dk/

