
 
 

FGU NORD søger en rengøringsassistent 
 

Stillingen er med tiltrædelse 1. august 2019 
 

FGU Nord  er et nyt uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en 
ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal 
give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job. Alle forløb 
tilpasses individuelt og kan justeres undervejs, så de unge får de bedste forudsætninger for at få deres 
fremtidsdrømme opfyldt i forhold til uddannelse og job. FGU består af tre linjer; almengrunduddannelse 
(AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU). 

FGU Nord har to matrikler, en i Gladsaxe og en i Ballerup. Hver skole vil rumme omkring 200 elever og 65-
70 medarbejdere. Arbejdspladsen vil hovedsageligt være i Gladsaxe. 

 
Vi forventer at du: 

• Er mødestabil og smilende. 
• Er engageret, initiativrig og fleksibel. 
• Er god til at planlægge og arbejde struktureret. 
• Har lyst til at være en del af medarbejdergruppen på lige fod med alle andre. 
• Ser det som positivt at der er løbende kontakt med lærere og elever i det daglige arbejde. 
• Er indstillet på at deltage i skolens andre aktiviteter såsom møder, fester, diverse fællesaktiviteter 

med alle skolens elever mv. 
 

Vi tilbyder: 
En skole med mange faglige og pædagogiske udfordringer i dagligdagen.  

• En ny skole i opstartsfasen, som du kan være med til at forme. 
• Gode kollegaer og et godt arbejdsmiljø. 
• En udfordrende -og altid anderledes hverdag. 

 
 

 
Ansøgningsfristen for stillingerne er:  
Onsdag den 29. maj 2019, kl. 12.00. 

Skriftlig ansøgning sendes til: 
Mail: adt@bhp-skole.dk eller Ballerup Herlev Produktionshøjskole, Lautrupvej 6A, 2750 Ballerup,  

mrk. Ansøgning Rengøring 
 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Lisa på tlf.  25751058 eller  
Martin på tlf.60174001  

Løn og ansættelsesvilkår: I henhold til fællesoverenskomst mellem finansministeriet og 3 F 
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