
 

PEDEL SØGES TIL EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN 
 

• Kunne du tænke dig at blive en del af et efterskolefællesskab i et kristent miljø med skønne teenagere? 
 

• Kan du li` en alsidig hverdag og tage ansvar for at vedligeholde Solgårdens flotte bygninger inde og ude samt 
grønne arealer? 
 

Så læs endelig videre, da vi pr. 1. april eller hurtigst muligt herefter søger en fuldtidspedel som har:  
 

- En bred håndværksmæssig uddannelse, relevant erhvervserfaring, alsidige håndværksmæssige evner og 
erfaring med større eller mindre renoveringsprojekter. 
 

- Evner til at arbejde selvstændigt, struktureret og formår at se hvor og hvad der trænger. 
 

- Gode samarbejdsevner og kan prioritere opgaverne - og har evnen til at skelne mellem det vigtigste, det 
vigtige og det der kan vente. 
 

- Lyst til at arbejde med en flok teenagere og have dem med på praktiske opgaver eller undervise dem i et 
håndværksmæssigt valgfag.  
 

- Visioner og ambitioner, der kan føres ud i livet, hvor du går foran i at sætte retning for, hvordan vi som 
fællesskab, passer på vores dejlige og flotte efterskole.  

 
Vi tilbyder en spændende fuldtidsstilling, hvor du bliver en del af et kollegafællesskab, hvor vi er stolte af vores 
arbejdsplads og hvor vi ønsker, at eleverne må opleve et forvandlende fællesskab.  
 
Du skal forvente, at der i perioder vil være brug for at yde en ekstra indsats, men det giver til gengæld mere frihed og 
fleksibilitet på andre tidspunkter. 
 
Vi forventer, at du kan identificere dig med skolens værdigrundlag og aktivt vil arbejde med på det. 
 
Stillingen ønskes besat 1. april 2023 eller hurtigst muligt herefter.  
 
Du er meget velkommen til at kontakte forstander, Søren Andersen, på tlf. 28709266, hvis du har spørgsmål eller ønsker 
at høre nærmere.  
 
Ansøgningsfrist: d. 15. marts 2023, hvor du sender din ansøgning og CV på mail til sa@solgaarden.dk  
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