Serviceassistent til morgenrengøring i København
Vores dygtige serviceteam hos vores samarbejdspartner i Ørestad City søger med
start fra 15. juli eller hurtigst derefter en morgenfrisk Serviceassistent 22 timer om
ugen. Arbejdstiden er placeret alle hverdage i tidsrummet 06.00 – 10.30
Om os
Glad Service er en del af Glad Fonden. Vi tror på, at mennesker med forskellige
forudsætninger er et aktiv, der kan gøre vores samfund både rigere, gladere og mere
inspirerende. Vi er en mangfoldig socialøkonomisk vækst orienteret virksomhed, der
beskæftiger mennesker med og uden handicap indenfor forskellige brancher; bl.a.
medier, uddannelse, kultur, service og køkkendrift. Vi er drevet af stærke værdier og
har i de 22 år, vi har eksisteret, skabt markante resultater.
Vi er mere end 300 ansatte fordelt på vores hovedkontor i København, lokalafdelinger
i Ringsted, Esbjerg og Aabenraa samt i Glad Mad & Service.
Om jobbet
Glad Service varetager hos vores samarbejdspartner rengøringen af kontorhusets
mødelokaler, auditorie, fællesarealer og -faciliteter.
Vi tilbyder
• et alsidigt job, hvor du hver dag gør en positiv forskel for mennesker med
funktionsvariationer og udfordringer
• udvikling af dine faglige og personlige kompetencer
• en stor kollegagruppe i Glad Fonden, som er præget af stor rummelighed
kombineret med udvikling og samarbejde
Aflønning sker i henhold til Glad Fondens husoverenskomst med 3F.
Om dig
• Du har erfaring indenfor rengøringsområdet
• Du er serviceminded med gode samarbejdsevner
• Du besidder et godt humør og elsker at tage fat og ser løsninger frem for
begrænsninger
Om ansøgningen
Har du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Divisionschef René
Overgaard mellem kl. 09.00 - 15.00 på mobil 3090 2004

Send din ansøgning og dit CV til os på job-koebenhavn@gladfonden.dk mrk.
’Serviceass. 22 timer’. Vi glæder os til at høre fra dig, og da vi læser ansøgninger og
indkalder til samtale løbende, så send din ansøgning hurtigt.
Du kan læse mere om os på www.gladfacilityservice.dk

Glad Fonden er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der arbejder indenfor
bl.a. medier, kultur, køkken, service og uddannelse. Alle virksomheder er baseret på
et tæt samarbejde mellem mennesker med og uden handicap. Vi er mere end 300
medarbejdere og 100 elever fordelt på 5 afdelinger i landet – vores hovedafdeling
ligger i København.
Vi tror på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det
samfund, vi bor i, rigere, gladere og mere inspirerende.
Se mere om Glad Fonden på www.gladfonden.dk

