
Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse                      
 

PEDEL- OG SERVICEMAND SØGES 
 

Ejerforeningen for Slusen 1 – 54, Hvide Sande søger pedel- og servicemand med tiltrædelse den 1. marts 
2020 eller snarest derefter.  

Da vores nuværende pedel- og servicemand har valgt at opsige sin stilling, da han har valgt at gå på 
pension, er vi på udkig efter hans afløser.  

Ejerforeningen for Slusen 1 – 54 er en ejerforening bestående af 54 ferieboliger i Hvide Sande by. 
Hovedparten af husene udlejes til turister gennem områdets forskellige udlejningsbureauer året rundt. 
Enkelte af husene bruges kun af husejerne. Fra foreningens start har der været ansat pedel- og 
servicemand til at varetage vedligeholdelsesopgaver for ejerforeningen.  

Opgaverne er 

 Maling af udvendig træbeklædning 
 Udskiftning af udvendige beklædningsbrædder 
 Mindre vedligeholdelse af arealerne omkring husene 
 Oprydning i området 
 Kontaktperson til håndværkere 
 Forefaldende opgaver og opsyn i området  

Vi forventer 

 At du selv kan tilrettelægge din arbejdstid 
 At du er fleksibel 
 At du har et godt overblik og er serviceminded 

 
Det forventes af dig, at du kan løse håndværksopgaver. Det vil være en fordel hvis du har en 
håndværksmæssig baggrund eller har erfaring med pedelopgaver. Det er dog ingen betingelse.  

Ansættelsesforhold 

Stillingen er estimeret til et timetal på 600-800 timer på årsbasis. Timerne skal fortrinsvis placeres i 
perioden april til oktober under hensyntagen til hvornår det er muligt at male feriehusene. Der må 
påregnes weekendarbejde i sommerperioden.   

Du ansættes af ejerforeningen Slusen 1 – 54 med reference til bestyrelsen af foreningen.  

Lønnen er fastsat i budget for foreningen.   

Kontakt 

Ansøgning sendes pr. mail til bestyrelse@slusehuse.dk Med ansøgning bedes du vedlægge CV. 
Ansøgningsfristen er 31. januar 2020 klokken 12.00   

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at tage kontakt til pedel- og servicemand Jens Peder 
Andersen på telefon 2392 3541 eller bestyrelsesmedlem Trine Davidsen 2612 9165 for at høre mere om 
stillingens indhold eller øvrigt omkring stillingen.  
 

 


