
 

Glad Fonden søger Rengøringsinspektør til Glad Mad og Service  
 
Glad Mad og Service er et område i vækst, og vi søger en erfaren Rengøringsinspektør, som 
skal være med til at lede og koordinere væksten på hele rengøringsområdet de kommende 
år.  
 
Glad Mad og Service er en del af Glad Fonden, som ansætter mennesker med og uden 
handicap. Vi skaber rummelige arbejdspladser og giver mennesker med kognitive 
udfordringer mulighed for at deltage og bidrage aktivt i deres hverdag. Det er helt centralt 
for Glad Mad og Service, at du har en inkluderende tilgang og tænker det ind i din forståelse af 
forretningen.  
 
Om jobbet   
Du bliver en del af ledelsesteamet i Glad Mad og Service, der består af Divisionschefen, en 
driftskonsulent, en tilknyttet HR Partner samt en økonomiafdeling. Vores rengøringskunder 
er spredt over hele Storkøbenhavn, pt. på ca. 10-12 lokaliteter. Du kommer til at bevæge dig 
rundt mellem afdelingerne på daglig basis, hvor du er i tæt kontakt med medarbejderne såvel 
som kunden. Din base er i Glad Fondens hovedkontor på Rentemestervej i Københavns 
nordvest kvarter.  
 
Dine hovedopgaver  
Du bliver ansvarlig for kundekontakten og kontraktstyring på de større lokationer. Du har øje 
for forretningsmuligheder og ser udviklingspotentialer. Du har det overordnede ansvar for 
kvalitetskontrol, ledelse, rapportering og fakturering på de lokationer, du bliver ansvarlig for. 
Du kan inden for den nære fremtid påregne at blive ansvarlig for driften og kundekontakten 
på 12-15 lokationer af forskellig størrelse. Du udfører konkret hands-on rengøringskontrol, 
udvikler det enkelte team og koordinerer ressourcer på tværs, i tæt samarbejde med de 
lokale rengøringsmedarbejdere.  Dette indebærer træning af medarbejdere, 
vagtplanlægning, håndtering af sygdom, ferie mm. samt ansættelse af rengøringsassistenter. 
 
Teamsene ude på lokationerne består af en række professionelle servicemedarbejdere ansat 
på ordinære vilkår, både fuldtids og deltidsansatte. Derudover har vi medarbejdere med 
kognitive handicap som en del af alle vore teams.       
 
Du har en vigtig rolle som tydelig og tryghedsskabende Rengøringsinspektør, der rummer 
og sætter retningen. Du skal opbygge teamsenes kompetencer, og have en god 
fornemmelse for den lokale tilsynsførendes ressourcer i dette arbejde.    
 
Jobbet vil ind imellem indebære varierende arbejdstider, og du skal derfor trives med en 
hverdag, der kan variere meget.  
 
Din personlige profil  

• Du er erfaren leder indenfor rengøringsområdet og har dokumentet erfaring som 
inspektør 

• Du har god kommerciel forståelse og har god indsigt i økonomi  
• Du er løsningsorienteret og serviceminded med gode samarbejdsevner 



 

• Du er selvstændig og dygtig til at eksekvere  
• Du er indstillet på, at et stort fokus på relations-arbejde og trivsel i teamsene er en 

vigtig del af din arbejdsdag 
• Du er en people-person, imødekommende og med let til smil  
• Du er stabil og selvstændig   

 
Dine kompetencer 

• Du har kørekort  
• Du er kyndig bruger af Office pakken  
• Du har erfaring med Insta 800   
• Du har tung erfaring med kundepleje, rapportering og mersalg 
• Du taler og skriver både dansk og engelsk på et solidt niveau  
• Du trives i et travlt job, hvor du skal holde mange bolde i luften på én gang 

 
Vi kan tilbyde 

• Et alsidigt job, hvor du kommer til at udvikle dine faglige og personlige kompetencer 
som leder    

• Et selvstændigt og afvekslende job, hvor du bliver en del af en ledelse, der mødes 
jævnligt for at udveksle erfaringer og udvikle forretningen  

• Et job, hvor du ikke blot gør en forskel for vores kunder, men hvor du endvidere gør en 
positiv forskel for mennesker med handicap og udfordringer 
 

Stillingen er på 37 timer, og vi forventer, at stillingen er besat 1. marts.  
 
Din ansøgning 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til Divisionschef for Glad Mad 
og Service Søren Sjørslev mellem kl. 14.00-15.00 på mobil 31 33 86 30, eller til Driftskonsulent 
Kika Teglberg på mobil 22 44 16 20 i samme tidsrum.  
 
Ansøgningsfristen er 12. februar 2021. Vi indkalder løbende til samtale.  

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV. Du skal sende det i ét samlet dokument og 
skrive ’Rengøringsinspektør’ i emnefeltet.  

Send din ansøgning til job-koebenhavn@gladfonden.dk 

Om Glad 
Vi er en vækstfokuseret virksomhed, der uddanner og ansætter mennesker med og uden 
handicap til at producere serviceydelser, produkter og kulturoplevelser samt indhold i 
forskellige medier af en kvalitet, der kan konkurrere på markedsvilkår.  
 
Vi eksisterer for at gøre op med mange års misforstået omsorgskultur og i stedet give 
handicappede ytringsfrihed og mulighed for at bidrage til samfundet i Glads egne, såvel som 
andre virksomheder. Se mere på gladfonden.dk. 
 
  


