
 

 
 

  

 
RENGØRINGSANSVARLIG 
TIL HALD HOVEDGAARD - GENOPSLAG
  
 
Hald Hovedgaard søger en rengøringsansvarlig til en fast deltids-
stilling (24 t/uge). 
 
Den gamle herregård Hald Hovedgaard veksler mellem at være forfatterrefugium og et lille 
kursuscenter, så arbejdsopgaverne skifter flere gange hen over året. Men generelt skal den 
rengøringsansvarlige sørge for, at der altid er pænt og rent i alle kroge af Hald Hovedgaard. 
 
I refugieperioderne klargøres værelserne hver mandag til refugiegæsterne, og i løbet af ugen 
holdes fællesarealerne og toilet/badeværelser. Indimellem bliver der plads til hovedrengøring 
af forskellig art. 
 
I kursusperioderne gøres der med skiftende intensitet klar til små og store kursusgrupper, 
dvs. klargøring af alle fællesarealer og bad- og toiletrum og af værelser i Hovedbygning og an-
nekser m. bl.a. sengeredning. I den forbindelse vil jobbet også byde på køkkenarbejde. 
 
Vi forventer 

 at du har erfaring med rengøring  
 at du kan arbejde selvstændigt, har overblik og kan planlægge dit arbejde i forhold til de for-

skelligartede aktiviteter i både refugie- og kursuskalenderen 
 at du kan tage ansvar for dit arbejdsområde 
 at du møder opgaverne med en positiv indstilling 
 at du er åben og udadvendt og møder gæsterne på Hald (refugie- og kursusgæster) positivt 

og serviceminded.  
 at du sætter samarbejde højt og kan indgå i et lille, blandet medarbejderteam på Hald Ho-

vedgaard, hvor du især skal koordinere dit arbejde med kogekone Gitte Rannes. 
 
Vi tilbyder 

 en spændende og anderledes arbejdsplads på en dejlig gammel herregård 
 vekslende arbejdsdage med stor fleksibilitet 
 en fast deltidsstilling på 24 t/uge med mulighed for flere timer, også om aftenen og i week-

enderne, når der er travlt 
 løn efter anciennitet og kvalifikationer 



 
Om Hald Hovedgaard 
Den mere end 230 år gamle statsejede herregård Hald Hovedgaard drives af en selvejende in-
stitution som ”Det Danske Forfatter- og Oversættercenter”. 
 
Hovedbygningen på Hald Hovedgaard er åben for danske og (nogle gange) udenlandske for-
fattere, oversættere og illustratorer lidt mere end halvdelen af året. Der bor otte refugiegæ-
ster i Hovedbygningen ad gangen, og de er på egen kost. Der er refugiegæster i Smedehuset og 
Kapellet, to små bygninger som hører til Hald Hovedgaard, hele året rundt. 
 
Som kursuscenter lægger Hald Hovedgaard hus til både møder, dagkurser og døgnkurser. Der 
er 23 værelser på Hald alle uden eget bad og toilet. Der er almindeligvis kun én kursusgruppe 
ad gangen på Hald Hovedgaard, og luft mellem kurserne så der er tid til at gøre huset klar. 
Kursusforplejningen tilberedes i Hald Hovedgaards eget køkken, og serviceniveauet er ikke 
højt. 
 
Vi søger 
Vi søger en rengøringsansvarlig, der kan hjælpe os med at holde Hald Hovedgaard, men vi sø-
ger samtidig en medarbejder, der kan se sig selv som en del af Hald Hovedgaard mange år ind 
i fremtiden. 
 
Send en skriftlig ansøgning til centerleder Peter Q. Rannes på mail@haldhovedgaard.dk inden 
den 13. marts 2022 og fortæl, hvorfor du er den, vi har brug for. 
 
Du kan også ringe til os, hvis du vil vide mere om jobbet. 
 
Tiltrædelse snarest muligt. 
 


