Brennabu tar imot 4500 elever hvert år fordelt på hele skoleåret.
Vi er vakkert plassert på Vaset i Valdres, 850 moh. Vår hovednæring er leirskole, men vi
driver også hytteutleie og leirer/ samlinger for større grupper og bedrifter, samt utleie av
selskapslokaler. Vi teller 24 ansatte som jobber på Brennabu.

VAKTMESTERASSISTENT 100% stilling
Vi ønsker å styrke vår vaktmesterstab med en vaktmesterassistent. Du må gjerne være
nyutdannet fagarbeider som ønsker å jobbe med flere ulike fagområder. Du vil jobbe
sammen med vår dyktige vaktmester Tomas og få grundig opplæring i vårt anlegg og vår
drift.
Arbeidsoppgaver
● Drift og tilsyn av bygninger og eiendom
● Løpende vedlikeholdsarbeid
● Ulike service- og vertsfunksjoner
● Snømåking og løpende veivedlikehold
Kvalifikasjoner - fag
• Kunnskap og erfaring med diverse håndverk arbeid
• Førerkort klasse B
Kvalifikasjoner - personlig
• Strukturert og selvstendig
• Ansvarsfull person med høy arbeidskapasitet
• Fleksibel med gode samarbeidsevner
• Du er åpen for nye oppgaver og har interesse for å tilegne deg ny kunnskap
Arbeidet vil være veldig variert i alt fra løpende driftsoppgaver til mindre og større
reparasjoner. Vi utvider stadig med nye bygg og lokaler, og vårt vaktmesterteam vil være en
naturlig del av dette arbeidet. Sammen med lokale fagpersoner. I perioder vil man også
kunne være en del av teamet som hjelper og server våre kunder.
Vi er en bedrift som er helårsåpen. Når det ikke er elever her, har vi åpent for andre typer
grupper og familier. Både i hovedhuset og i våre hytter og selskapslokaler. Vår vaktmester er
borte på sommeren og en del ferier, vi trenger derfor en vaktmesterassistent som kan
steppe inn i disse periodene.
For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med Daglig leder Line Lunde Hovrud på
tlf. 91145900.
Søknad med CV mailes til post@brennabu.no før 8. juni.
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