
Vaktmester 100% fra 01.04.2017 

 

Det er ledig stilling som vaktmester ved Risøy Folkehøyskole med ønsket tiltredelse 01.04.2017.   

Risøy Folkehøyskole ligger idyllisk til på Risøya i Tvedestrand kommune.  Skolen har ca. 140 elever 

som bor på skolens internater i skoleåret, og om sommeren er det sommerdrift med ulike leietagere.  

Skolen er en ledende folkehøyskole innen miljø og bærekraft.  Risøya er på 540 mål, med 

campingområder, bryggeanlegg og utmark.   

Samlet areal i bygningsmassen er ca. 5.000 kvm fordelt på bygninger av ulik alder: Noen gamle, 

hovedbygg fra 1948, bassengbygg fra 1964, et internat- og undervisningsbygg fra 2014, m. m.  De 

fleste av de eldre bygningene har blitt rehabilitert de senere årene, men det er fortsatt ulike 

bygninger som skolen ønsker å pusse opp.  Skolen har også svømmebasseng, minibusser, traktor, m. 

m.   

Driftsavdelingen består av driftsleder og to vaktmestere.  Vaktmestere rapporterer til driftsleder. 

Vi søker en person som innehar disse kvalifikasjonene: 

 Fagbrev i håndverksfag, gjerne malerfag 

 Erfaring innen håndverksfag 

 Kjent med bruk av traktor 

 God orden 

 Både evne til teamarbeid og til å arbeide selvstendig 

Bakgrunn fra ungdomsarbeid er en fordel.   

Arbeidsoppgaver er vanlige vaktmesteroppgaver innen drifting av bygninger, vedlikeholdsarbeider 

gjerne maling men også snekring, vedlikehold av uteområder herunder brygger,  m. m.   

Noe ferie må avvikles utenom sommeren.   

Gode norskkunnskaper er nødvendig. 

Det er 6 måneders prøvetid med 3 måneders gjensidig oppsigelsestid i prøveperioden. 

Lønn og ansettelse etter vanlige bestemmelser i folkehøyskolene (Landsoverenskomst for 

utdanning), avtaleverket for øvrig, og i samsvar med avtaler med de ansatte.  Den som blir ansatt må 

kunne arbeide i forståelse med skolens kristne verdigrunnlag.  Gyldig politiattest må fremlegges av 

alle som blir ansatt. 

Søknad med attester og referanser sendes innen 15. februar til Risøy Folkehøyskole, 4912 Gjeving, 

eller på e-post til post@risoy.fhs.no.   Spørsmål kan rettes til driftsleder Bjørge Vågsmyr på tlf. 3719 

9350 / 974 13 378 eller til rektor Per Kristiansen på tlf. 371 99 350 / 900 79 396. 

 

Velkommen til Risøya! 
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