Fastighetsskötare Marina läroverket
Klart Skepp koncernen består av flera bolag vilka har anknytning till varandra och där synergieffekterna är tydliga. I
koncernen ingår Marina läroverket som är en fristående skola med huvudinriktning på gymnasieutbildningar med
marin profil. Skolan har även en YH-utbildning för utbildning av fartygsbefäl till skärgårdstrafiken och kortare kurser
med nautisk inriktning. Klart Skepp båtcharter är ett rederi som driver segelfartyget Älva och tre mindre motorfartyg.
Fartygen används både för skolsegling och för kommersiell charter. Vidare ingår även Cedergrenska Tornet och
Hamnkrogen som är fest- och konferensanläggningar i Stocksund. Koncernen har ca 80 anställda och omsätter ca 80
miljoner. Läs mer om Stocksundsgruppens olika verksamheter på www.stocksundsgruppen.se

Vi söker dig händiga Fastighetsskötare/Vaktmästare som vill arbeta med både våra inre och yttre miljöer
på Marina läroverket. Du skall vara praktiskt lagd och minst ha grundläggande färdigheter i att snickra,
måla, enklare el-jobb (som ej kräver någon behörighet), reparera möbler och prylar samt ha kunskap om
verktyg, enklare maskiner m.m. Du förväntas kunna lösa problem självständigt men självklart finns hjälp
att tillgå när så behövs. Viss teknisk färdighet krävs för att läsa av fastighetsutrustning samt ställa in t.ex.
värme, ventilation, AC m.m. Ett gott ordningssinne och god social kompetens är viktigt då du kommer att
arbeta mycket med att hjälpa i huvudsak vår personal inom hela koncernen men även elever på skolan.
Vad gör en Fastighetsskötare hos Marina läroverket?
Du jobbar i ett team på fyra personer, i den s.k. Teknikgruppen som ansvarar för data/teknik/fastighet på
skolan och inom koncernen. Tillsamman med vår vaktmästare kommer du att ansvara för att våra
faciliteter och inventarier tas hand om, repareras, anmäls och underhålls. Det kan även innefatta mindre
nybyggnationer såsom en innervägg, utemöbler, trädäck eller liknande. Det handlar mycket om att på olika
sätt serva verksamheterna inom koncernen. Viss morgonöppning och kvällsstängning av våra skollokaler
med tillhörande rondering ingår också. Mer specifika ansvarsområden utifrån din kompetens och
erfarenhet diskuteras vid en eventuell anställningsintervju.
Vilken utbildning/erfarenhet har du?
Vi tror att du minst har en gymnasieutbildning och erfarenhet av ett yrke i relevant område. Vi tycker att
färdigheter, erfarenhet och personlighet väger tungt för denna tjänst.
Du ska ha körkort.
Tjänsteomfattning mellan 60-100 % kan diskuteras.
Lön: Efter överenskommelse
Våra lokaler finns i en vacker miljö vid Stocksunds hamn i Danderyd. Läs mer om vår verksamhet på
www.marinalaroverket.se och www.stocksundsgruppen.se. Vi tillämpar individuell lönesättning. Tillträde
enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 31/8/19.
Gå in och sök tjänsten:
Ansokan@klartskepp.se
Jonathan Paulsen, Teknik/IT/Fastighetsansvarig
0704127501
Jonathan.paulsen@klartskepp.se

