
Ledig vikariat i 80% som vaktmester ved Nordborg Skoler 

Nordborg skoler er en kristen friskole som eies og drives av Misjonssambandet. Vi består av 
en ungdomsskole og en videregående skole, og ligger sentralt på Finnsnes. Vår visjon er 
«Med tro på Livet»! Det er viktig for oss at våre ansatte er med og bidrar positivt til å 
fremme vår visjon, og kan møte elever og kolleger på en god måte i hverdagen. 

 

Vi ser etter deg som: 

• Har øye for å holde det fint og ryddig rundt deg  

• Har erfaring med snekring og fikse ting, og som kan gjøre oppussingsarbeider alene 

og sammen med andre.  

• Evner å ha oversikt over flere bygg og gjøre viktige og riktige prioriteringer i 

vedlikeholdsoppgaver 

• Jobber systematisk og som kan sørge for at vi har en god drift av byggene både i 

forhold til vedlikehold, men også i forhold til styring av varme og ventilasjon 

• Liker å omgås folk uansett bakgrunn og du kan kommunisere godt med de rundt deg 

• Har ståpåvilje og godt humør 

 

Det er en fordel om du har kunnskap om: 

• Styring av lys og varme gjennom tekniske system, og har lett for å sette deg inn i slike 

system 

• Om drift av bygg og har erfaring med å gå kontrollrunder på bygg for å avdekke feil 

og mangler 

 

Du må: 

Ha førerkort kl. B 

Være personlig egnet 

Trives med mange ulike arbeidsoppgaver 

Kunne jobbe selvstendig og i team 

 

Vi tilbyr:  

• En variert og spennende arbeidshverdag 

• Ordnede lønns- og pensjonsbetingelser 

 

Tilsetting så snart som mulig med varighet frem til 31. august 2022. 



Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til administrasjonsleder, Odd Inge 

Heng, på tlf 99 64 59 63. 

 

Søknad med CV sendes til odd.inge.heng@nordborg.no 

Vi ønsker kontaktinformasjon til 2 referanser. 

Søknadsfrist: 27.oktober.  

 

Den som ansettes må kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest ved tiltredelse. 
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