
 

Serviceleder søges til Herlufsholm 

 

 
Herlufsholm søger en selvstændig serviceleder til vores Rengørings- og 

Linnedfunktion. 

 

Er du løsningsorienteret, besidder godt humør med empatien i orden, har let ved at 

motivere andre og ikke selv bange for at tage fat? Er du parat til arbejdsdage, der 

sjældent ligner hinanden, og god til at skabe et sundt samarbejdsklima mellem mange 

forskellige faggrupper?  

 

Så er det dig, vi leder efter.  

I det daglige vil du blive leder for en Rengørings- og Linnedafdeling med 12 

medarbejdere, men du kommer til at arbejde tæt sammen med skolens mange 

medarbejdere på alle niveauer. Vi forventer derfor, at du har erfaring med og er god til 

at samarbejde på tværs i en organisation. 

Personer med baggrund i rengøringsbranchen vil blive foretrukket, da funktionen kræver 

en generel forståelse for løsning af de mange rengøringsopgaver på skolen. 

Skolen benytter faste rengøringsplaner, så kendskab til styring via rengørings-

programmer vil være en fordel. Vores nye kollega skal også kunne trække i arbejdstøjet 

og bistå vores egne medarbejdere, når det er nødvendigt. 

 

Dine opgaver bliver blandt andet:  

• Organisere og sikre en forsvarlig udførelse af Rengørings- og Linnedfunktionen på 

skolen med opfyldelse af kravet til rengøringsstandard og håndtering af linned 

• Forestå ledelse, arbejdstilrettelæggelse og efteruddannelse for medarbejderne 

på området. 

• Foretage arbejds-/ferieplanlægning samt rapportering i henhold til de angivne 

retningslinjer 

• Føre dagligt tilsyn/kontrol med rengøringsopgaver på skolen 

• Planlægge og koordinere ekstern rengøring på skolen (herunder vinduespolering)  

• Vedligeholde leverandørkontrakter 

• Forestå ind- og udlevering af elevers uniformsdele i forbindelse med vask og 

skolestart. 

• Vejlede forældre med hensyn til indkøb af uniformsdele m.v. 

• Bidrage til at skabe et godt samarbejde på området og mellem øvrige afdelinger 

på Herlufsholm 

• Medvirke til sikring af overholdelse af love og bestemmelser vedr. ansvarsområdet 



Kerneområdet for stiftelsen Herlufsholm Skole og Gods er skolevirksomheden. Skolen har 600  elever, heraf 

300 kostelever. Der er i alt 175 medarbejdere, heraf halvdelen tilknyttet undervisningen. Godset omfatter 

1050 ha skov- og landbrug med tilhørende boliger og driftsbygninger. Herlufsholm Kirke og Kirkegård hører 

under stiftelsen, men betjener sognet. Se i øvrigt  www.herlufsholm.dk for mere information. 

Om dig og dine kvalifikationer:  

• Du trives med udfordringer og arbejdsdage, der sjældent ligner hinanden 

• Dine kommunikationsevner og tålmodighed er i top 

• Du taler/forstår dansk og engelsk 

• Du har en god forståelse for opgaveløsninger indenfor rengøring og tøjhåndtering 

• Du er solid bruger af IT, gerne med kendskab til rengøringsprogrammer og de 

almindelige Office programmer 

• Du er opsøgende, initiativrig og arbejder struktureret – også under tidspres 

 

Vi tilbyder en moderne arbejdsplads: 

• Med et ansvarsfuldt og afvekslende job i en travl hverdag 

• Med mange udfordringer 

• Som lægger vægt på engagement, faglighed og ansvarlighed 

• Med stolte traditioner 

• Med gode kvalificerede og engagerede kolleger 

 

Løn og ansættelsesforhold: 

Løn efter kvalifikationer. Aftales i henhold til Finansministeriets lønsatser med 

relevante tillæg. Der er tale om en fuldtidsstilling, og tiltrædelse er hurtigst 

muligt. 

Ansøgningsfrist er den 7. november 2021. Ansøgningen sendes via Jobindex på dette 

link: https://www.jobindex.dk/jobannonce/420190/serviceleder. Samtaler afholdes 

hurtigst muligt herefter. Har du i øvrigt spørgsmål til stillingen, så kontakt endelig 

teknisk chef Michael Pilemand på tlf. 5575 3501. 

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger ved rekruttering 

HER.  

 

Herlufsholm Skole og Gods 

HR-Afdelingen 

Herlufsholm Allé 170  

4700 Næstved 

 

  

 

http://www.herlufsholm.dk/
https://www.jobindex.dk/jobannonce/420190/serviceleder
https://herlufsholm.dk/media/7802/hsog-information-om-behandling-af-dine-personoplysninger-ved-rekruttering.pdf

