
 

Øyer kommune har ca. 5.100 innbyggere, og ligger helt sør i Gudbrandsdalen. Folketallsutviklingen i 

kommunen er stabil. Øyer er  tradisjonelt en primærnæringskommune med industri relatert til primærnæringene. 

Reiselivsnæringen har hatt en rivende utvikling, og kommunen er i dag en kjent reiselivsdestinasjon. Kommunen  

har flott natur, med rike muligheter til aktiviteter, bl.a. Hafjell alpinanlegg, skiløyper og fint fjellterreng. I 

kommunen er det rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har felles arbeidsmarked med nabokommunene, 

spesielt Lillehammer. Barnehagedekningen i kommunen er god. Vi tilbyr gode pensjons- og 

forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid og godt arbeidsmiljø. 

 

 

 

Arkiv-ID 17/964 RENHOLDER  

 

Det er ledig 30 % fast stilling som renholder i Teknisk sektor, renholdstjenesten snarest etter  

22. mai 2017. 

 

Beskrivelse av stillingens arbeids- og ansvarsområde: 

Stillingen inngår i vårt renholderteam ved Øyer legesenter i Hundervegen 19. Teamet består 

av 2 personer hvor stillingsstørrelsene for tiden er på 30 %. 

Renholdet utføres i henhold til Renplan. Det skal utføres renhold i inngangspartier, venterom, 

legekontorer, laboratorium, korridorer, toaletter og fellesarealer. 

Renholdet utføres fra kl. 06.00 på hverdager. Arbeidstiden per uke er 11 timer og 15 minutter.  

 

Kvalifikasjonskrav: 

 Til stillingen søker vi primært etter renholder med fagbrev, dernest renholder med erfaring 

fra moderne renhold. 

 Evne til samarbeid og evne til å arbeide selvstendig. 

 Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig. 

 

Det er ønske om at søker kan stille bil til disposisjon for tjenestekjøring, dersom det blir 

aktuelt med tjeneste i andre kommunale bygg. 

    

Flere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte ledende renholder Inger Lise 

Skarpjordet, tlf. 950 52 456,eller e-post inger.lise.skarpjordet@oyer.kommune.no. 

 

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, 

reglement og tariffavtaler.  

 

Framlegging av politiattest vil bli krevd av den som tilsettes i stillingen. 

 

Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Dette finner du under ledige stillinger på 

www.oyer.kommune 

 

Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved eventuelt 

intervju. 

  

Søknadsfrist: 7. mai 2017. 
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