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Teknisk servicemedarbejder/Livredder. 
 
Ønsker du et aktivt, meningsfuldt og alsidigt arbejde? Kan du bevare overblikket i en ofte 
travl hverdag og samtidig tilsikre vores brugere en høj sikkerhed, service og hygiejne? Så er 
din nye arbejdsplads Frederiksberg Idrætspark / Damsøbadet.  

Sammen med dine kolleger sørger du for vores faciliteter står klar til vores brugere med 
fokus på høj kvalitet i opgaveudførslen. Den daglige drift består bl.a. af rengøring, 
livreddervagter, service af brugerne samt vedligeholdelse af faciliteterne.  

 
Jobbet er alsidigt, og du skal: 

• Have ansvaret som livredder på kanten af bassinet. 
• Varetage rengørings- og vedligeholdelsesopgaver i såvel svømmehallen, 

Frederiksberg Idrætspark samt de øvrige tilknyttede anlæg.   
• Tage vandprøver og have tilsyn med vandbehandlingen. 
• Betjene vores mindre café. 
• Være opsøgende og positiv i opgaveløsningen.  

 
Om dig:  
Du er en serviceorienteret og udadvendt medarbejder, der trives med en travl og alsidig 
hverdag. Du er en teamplayer med fokus på en professionel tilgang til arbejdet og dine 
kollegaer.  

Vi forventer: 

• At du er pligtopfyldende, mødestabil og fleksibel 
• At du kan bestå erhvervslivredderprøven. 
• At du er selvigangsættende og går til opgaverne med krum hals.  
• At du taler og skriver dansk flydende. 
• At du kan erhverve en negativ børneattest.  

 
Du tilbydes: 
En spændende og alsidig stilling på et levende idrætsanlæg med en bred berøringsflade 
til idrætsudøvere, brugere og borgere på Frederiksberg. Søde kollegaer i en stilling der 
giver gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du vil referere til halinspektøren og 
der gives løn efter gældende overenskomst. Du arbejder i en vagtplan, hvor du både har 
morgen, aften og weekendvagter.  
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Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte halinspektør Theis From Due 
Unold på telefon.nr. 61501255 eller tu@fiu-frederiksberg.dk  

Ansøgning: 
Send din ansøgning vedlagt CV og evt. relevante bilag til fiu@fiu-frederiksberg.dk mærket 
”Teknisk servicemedarbejder i emnelinjen. Ansøgninger modtages gerne hurtigst muligt og 
vil blive løbende behandlet til vi har fundet den rette kandidat.  

 

Om FIU:  
FIU er en medlemsorganisation for Frederiksbergs idrætsforeninger. Med +50 
idrætsforeninger i ryggen, der samlet repræsenterer over 19.000 medlemmer, arbejder FIU 
i tæt samarbejde med Frederiksberg kommune og Frederiksbergs idrætsforeninger for 
kontinuerligt at udvikle, optimere og styrke idrættens vilkår på Frederiksberg og skabe de 
bedst mulige rammer for idrætsforeningerne og deres brugere.  
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