
 

Blidstrup Efterskole 
Blidstrupmark 23, 7990 Øster Assels 

Tlf. 97 76 41 28 – post@blidstrup.dk 

Pedel med lyst til undervisning  
og alsidigt pedelarbejde 
Blidstrup Efterskole søger en pedel med lyst til at 
kombinere undervisning i skolens håndværksfag 
med alsidige pedelopgaver. 

Du vil blive en del af skolens pedelteam, som er ansvarlig for skolens ejendomsdrift, 
vedligehold og renoveringer. 25% af stillingen er afsat til undervisning i linjefaget 
håndværk og valgfaget motorlære. 

Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat snarest muligt. 

Vi forventer, at du… 

- Holder af at være sammen med unge mennesker 

- Har mod på at inddrage eleverne og lyst til at lære fra dig 

- Er fleksibel, struktureret, initiativrig og samarbejdsvillig 

- Kan arbejde i rød tråd med skolens værdigrundlag 

- Har en håndværksmæssig baggrund – gerne inden for metal eller motor 

- Kan løse mange forskellige håndværksmæssige opgaver 

- Har undervisningserfaring, men det er ikke et krav 

- Har erfaring med hestehold, men det er ikke et krav 

Vi kan tilbyde: 

- Et alsidigt job med mange forskellige opgaver 

- Stort ansvar i den daglige ejendomsdrift  

- Muligheden for at udvikle og sætte dit præg på håndværksundervisningen 

- En god, uformel arbejdsplads i udvikling og gode kollegaer 

- Løn efter undervisningserfaring og kvalifikationer 

  

Vil du vide mere om stillingen, eller vil du gerne søge stillingen, så kontakt  
forstander Kristen Gubi Glintborg, tlf. 30 52 41 28 

Din ansøgning sendes til kg@blidstrup.dk  senest 26. september 2021 kl. 17. 

Samtaler afholdes tirsdag den 28. september 2021 efter kl. 17. 

 

Om os: 

Vi er en almen efterskole, der er båret af et kristen livs- og menneskesyn. Vi har 
plads til 85 elever, er 19 fastansatte og holder i Blidstrup på Sydmors. Efterskolen 
har seks linjer: Ridning, Udeliv, Dans og Rytme, Esport, Kreativt Design og Hånd-
værk. Læs mere om os på www.blidstrup.dk  
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