LEDIGAPLATSER
Saltviks kommun - en kommun med målsättningen att på ett rationellt och effektivt sätt
producera en fungerande basservice av god kvalité.
Skol- och bildningsnämnden söker två medarbetare

Lokalvårdare heltid, tillsvidare (befattning nr. 1)
Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare har du en viktig roll i kommunens verksamhet. Lokalvården baseras på kvalitet och
behovsanpassas så att angiven städfrekvens och -metod anpassas till verkligt behov beroende på
årstid m.m.
I dina arbetsuppgifter ingår bl.a.






Sedvanlig lokalvård i kommunens fastigheter
I den mån det är möjligt bistå kommunens enheter och personal i deras verksamhet
Varje dag vid lunchtid fungera som köksbiträde i enhetens kök (totalt 7-10 timmar per vecka)
Uppdraget skall utföras på ett sådant sätt att olägenhet inte uppstår för undervisning och
övrig verksamhet.
Utföra andra av arbetsgivaren anvisade arbetsuppgifter.

Som lokalvårdare kan du bli tilldelad städområden inom olika delar av förvaltningen, men vid
anställningstidens början är arbetet förlagt till Rangsby skola.
Kompetenskrav och kvalifikationer
Det är inget krav med utbildning eller examen inom området lokalvård, men lämplig examen och
erfarenhet från städbranschen samt hygienpass är meriterande. Prövotid om 4 månader tillämpas.
Brottsregisterutdrag skall, i enlighet med Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som
arbetar med barn, uppvisas.
Språk
Arbetsspråket är svenska.
Arbetstider och omfattning
Arbetet är en tillsvidare anställning på heltid (38,75 timmar/vecka) med inledning 1 mars 2019.
Arbetstiden är måndag – torsdag 7.30 – 16.00 och fredag 7.30 – 14.45.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtalet AKTA.
Ansökan
Ansökan med meritförteckning riktas till Saltviks kommun och skall vara kommunen tillhanda senast
onsdagen den 23 januari 2019 kl. 12.00, under adress Saltviks kommun, Lillängs 14, 22320 Ödkarby
eller per e-post: rekrytering@saltvik.ax.
Förfrågningar om jobbet besvaras av bildningschef Peter Holm, tel. 0457-379 89 47 eller e-post
peter.holm@saltvik.ax .

Lokalvårdare deltid, tidsbundet för tiden 1.3 – 31.12.2019
med möjlighet till förlängning (befattning nr. 2)
Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare har du en viktig roll i kommunens verksamhet. Lokalvården baseras på kvalitet och
behovsanpassas så att angiven städfrekvens och -metod anpassas till verkligt behov beroende på
årstid m.m.
I dina arbetsuppgifter ingår bl.a.






Sedvanlig lokalvård i kommunens fastigheter
I den mån det är möjligt bistå kommunens enheter och personal i deras verksamhet
Tre dagar varje vecka vid lunchtid fungera som köksbiträde i enhetens kök (totalt ca 7,5
timmar per vecka)
Uppdraget skall utföras på ett sådant sätt att olägenhet inte uppstår för undervisning och
övrig verksamhet.
Utföra andra av arbetsgivaren anvisade arbetsuppgifter.

Som lokalvårdare kan du bli tilldelad städområden inom olika delar av förvaltningen, men vid
anställningstidens början är arbetet förlagt till Rangsby skola och eftis, Prästkragen daghem (som
köksbiträde) samt något av kommunens mindre lokaler.
Kompetenskrav och kvalifikationer
Det är inget krav med utbildning eller examen inom området lokalvård, men lämplig examen och
erfarenhet från städbranschen samt hygienpass är meriterande. Prövotid om 4 månader tillämpas.
Brottsregisterutdrag skall, i enlighet med Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som
arbetar med barn, uppvisas.
Språk
Arbetsspråket är svenska.
Arbetstider och omfattning
Arbetet är en tidsbunden anställning på deltid (ca. 27 timmar/vecka eller 70% av heltid) med
inledning 1 mars 2019.
Arbetstid enligt överenskommelse men med arbete 4 eller 5 dagar per vecka under normala
arbetstider (dagtid).
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtalet AKTA.
Ansökan
Ansökan med meritförteckning riktas till Saltviks kommun och skall vara kommunen tillhanda senast
onsdagen den 23 januari 2019 kl. 12.00, under adress Saltviks kommun, Lillängs 14, 22320 Ödkarby
eller per e-post: rekrytering@saltvik.ax.

Förfrågningar om jobbet besvaras av bildningschef Peter Holm, tel. 0457-379 89 47 eller e-post
peter.holm@saltvik.ax.
Saltviks kommun den 8 januari 2019

