
DGI Byen søger

Serviceminded og initiativrig 
pedel 
Har du mod på en travl hverdag med en masse forskellige opgaver? 
Er du serviceminded og initiativrig? Så se med her:

DGI Byen søger en pedel, der skal indgå i et dynamisk team, der lægger vægt på at være 
servicemindede og driftssikre både i forhold til vores gæster, vores bygninger og vores mange 
kollegaer. I DGI Byen har vi både en svømmehal, bowling, badminton, Øksnehallen, møder og 
konferencer, så ingen dage er helt ens. Til gengæld byder alle dage på gode oplevelser, godt 
teamwork og mulighed for at udvikle sig på en arbejdsplads med mange forretningsområder. 
Du vil indgå i pedelteamet under Driftsupport og vil have reference til Driftskoordinator Mark 
Dahlsen.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:
• Sørge for, at alle offentlige områder - indendørs og udendørs - er rene, pæne og ryddelige
• Vedligeholdelse af områder - fx udluftning af radiatorer, maling, afkalkning, pæreskift mv.
• Diverse småreperationer og ad hoc-opgaver
• Hjælp ved arrangementer
• Servicere gæster, kunder og kollegaer

Dine kompetencer:
• Relevant uddannelse eller erfaring med ejendomsservice og mindre håndværksopgaver
• Nysgerrighed på opgaver og mennesker
• Kvalitetsfokus
• Lyttende, nærværende og serviceminded
• Arbejder selvstændigt, ansvarligt og vedholdende
• Positiv, robust og initiativrig med lyst til at bidrage aktivt til et ambitiøst team

Lønniveau ligger på 24.843 + tillæg. Du skal kunne arbejde vagter både om dagen, aftenen 
og på helligdage. 

Ansøgning:
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, hvorfor vi løbende tager kandidater ind til samtale. 
Stillingen søges ved at sende CV og ansøgning til job@dgi-byen.dk. For yderligere information 
angående stillingen så ring til Mark Dahlsen, Driftskoordinator, på 2812 1207.

DGI Byen er grundlagt 1997 og er med sin centrale beliggenhed i København et unikt samlingspunkt 
for erhverv, sport, kultur og turisme. I DGI Byen og Øksnehallen sørger 120 fastansatte for at give 1 
million årlige gæster en uforglemmelig oplevelse. Vi er et foretrukken udflugtsmål for både børn, 
voksne og familier og midtpunkt for erhvervslivet i forbindelse med møder, konferencer, fester og mes-
ser.

For mere information om DGI Byen: www.dgi-byen.dk


