Møbelsnedkerlærling til Kongehuset
I Kongehusets Snedkerværksted har vi to møbelsnedkerlærlinge. Vi har en ledig stilling som
møbelsnedkerlærling med tiltrædelse den 1. september 2018.
Snedkerværkstedet er en del af Værkstedshuset, som er den håndværksmæssige del af
Hofmarskallatet. Vi er et stærkt fagligt team på 6 kollegaer, der består af en værkstedleder,
møbelsnedker, møbelsnedkerlærling, syerske, ejendomsassistent / maler, og en tapetserer der sørger
for vedligehold af møbler, samt andre vedligeholdes opgaver.
Jobbet
Som møbelsnedkerlærling i Snedkerværkstedet bliver du en del af en organisation, der værner om sine
traditioner, men samtidig fungerer som en dynamisk og moderne arbejdsplads. I det daglige lægger vi
vægt på kompetenceudvikling og selvledelse.
Vi tilbyder et uddannelsesforløb med fokus på nyproduktion og særlig vægt på det gamle håndværk og
traditionelle teknikker. Under forløbet vil der indgå 6 skoleophold af 5 ugers varighed. Under
skoleopholdene lærer du den teoretiske side af faget, som du efterfølgende afprøver hos os.
Uddannelsen varer 3 år og 3 måneder, og du bliver udlært møbelsnedker.
Forventninger
Vi forventer, at du er i gang med eller har afsluttet erhvervsuddannelsernes grundforløb 2.
Som person er du ansvarsbevidst, idet vi forventer, at du tager ansvar for og er med til at præge de
opgaver, som du bliver stillet over for. Det kræver, at du lægger energi i din uddannelse hos os. Vi
forventer desuden, at du er engageret og initiativrig og kan lide at samarbejde med andre. Endelig har
du en naturlig vilje og lyst til at lære og udvikle dig.
Til gengæld tilbyder vi et spændende og lærerigt uddannelsesforløb, hvor du dagligt vil blive stillet
over for mange forskelligartede opgaver, hvor du kan afprøve teori og kompetencer.
Den ideelle profil
 er ansvarsbevidst, engageret og initiativrig
 har god situationsfornemmelse, samarbejdsevner og empati
 har en god fornemmelse for Kongehusets særlige rolle

 har kørekort
Ansættelsesforhold:
Arbejdsugen er på 37 timer fordelt mandag-torsdag kl. 08.00-16.00 og fredag kl. 08.00-13.00.
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for håndværkere i staten. Vi tilbyder
sundhedsforsikring og gruppelivsordning.
Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde
sikkerhedsgodkendelsen under uddannelsesforløbet hos os.
Ansøgning
Du kan sende din ansøgning med relevante bilag til laerlinge@kongehuset.dk.
Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset køn, alder, religion eller etnisk baggrund.
Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Værkstedsleder og
Snedkermester Finn Kilbuck Johansen på fkj@kongehuset.dk
Ansøgningsfrist er den 13. maj 2018.

