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Vaktmästare / fastighetsskötare
Capellagården söker ny vaktmästare / fastighetsskötare
Hantverksskolan och besöksmålet i Vickleby söker ny medarbetare.
Arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, i ditt ansvar ingår bland annat att
jobba med skötsel och underhåll av Capellagårdens fastigheter som inkluderar
kök, elevboende, klassrum, verkstäder, butiker och utställningslokaler. Du får
möjlighet att arbeta i ett kulturarv som kräver särskild hänsyn. Du bör därför ha
stort ett intresse för byggnadsvård.
Dina arbetsuppgifter kommer vara:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagliga sysslor kopplat till skolans verksamheter
Reparationer och underhåll av fastigheter och elevboende
Reparationer och underhåll av maskiner i kök och verkstäder
Ta emot och hantera felanmälningar från elevboenden och verkstäder
Varumottagning, instruera entreprenörer
Bistå vid upphandling av tekniska tjänster och kontakt med entreprenörer
Hantera och miljömässigt förbättra skolans och besöksmålets avfallshantering
Löpande tillsyn av hela anläggningen
Förebyggande underhåll
Delaktighet och arbetsledning i skolans gemensamma fixardagar

Din bakgrund
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter av underhållsarbete av fastigheter
eller jämförbara erfarenheter. Du är händig och teknisk lagd, det är
meriterande om du har arbetat med tekniskt underhåll, byggnadsvård,
snickeri, måleri, el, vvs eller hantverk. Du är tydlig i din kommunikation, social
och trivs med att jobba med människor, kollegor, studenter och ge service till
våra besökare. B-körkort och datorvana är ett krav.
Dina egenskaper
Du är påhittig, noggrann och lösningsfokuserad som person. Det är viktigt att
du är strukturerad, självgående och att du själv kan planera och utföra ditt
dagliga arbete på ett effektivt sätt.
Din ansökan
Ansökan ska innefatta personligt brev, referenser och CV. Vi vill ha din
ansökan senast 25 augusti per mail till rektor@capellagarden.se. Tillträde i
september 2020. För ytterligare information, kontakta rektor Bodil Anjar,
tel.0485-36436

Capellagården – skola för gestaltande arbete
Skolan ligger i en unik miljö i byn Vickleby på södra Öland. Skolan grundades av Carl Malmsten
1960. Idag är vi 19 anställda och ett 70-tal studerande. Skolan driver fyra huvudutbildningar;
Ekologisk Trädgårdsodling, Möbel- och inredningssnickeri, Keramik och Textil.
Capellagården är även ett uppskattat besöksmål med plantskola, trädgårdsbutik, utställningar,
kafé, kortare kurser sommartid, utställningsbutik och park. Läs mer på www.capellagården.se

