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Er din fremtid i Skadesservice branchen ?
SSG tilbyder uddannelsespladser som rengøringstekniker i Vejle, Århus, Odense og Herlev

Med en faglig baggrund som rengøringstekniker kommer du til at arbejde som sanitør i vores skadesserviceafdelinger, 
med rengøring og sanering af indbo og bygninger, herunder oprydning, afdækning, registrering af løsøre og mange an-
dre opgaver på skadessteder eller på et af vores centre.

Personlige kvalifikationer

• Du er udadvendt og samarbejdsori-
enteret og det er vigtigt, at du kan 
arbejde struktureret og fokuseret i et 
til tider hektisk miljø. 

• Du er god til at kommunikere med 
mange forskellige mennesker og føler 
dig godt tilpas i en udadvendt rolle. 
Du arbejder både selvstændigt og 
sammen med kolleger i teams.

• Du ser muligheder frem for begræns-
ninger og som person er du service-
minded, engageret, omhyggelig og 
ikke bange for at tage fat. 

• Du er fleksibel indstillet da der kan 
forekomme perioder med stor travl-
hed.

Faglige kompetencer

• Du må gerne have erfaring fra job 
i service- eller rengøringsbranchen 
med daglig kontakt til kolleger, kunder 
og leverandører.

• Det forventes at du er i god fysisk 
form, da jobbet er fysisk krævende.

• Du har praktisk håndelag.

• Du taler og skriver fejlfrit dansk, da 
jobbet indebærer en del skriftlig 
dokumentation.

• Du kan fremvise en ren straffeattest.

• Du har IT-kendskab på brugerniveau.

• Du har kørekort til bil.

Vi tilbyder

• Vi tilbyder dig en uddannelsesaftale 
til rengøringstekniker som, afhængig 
af din baggrund forventes at vare 6 
måneder.

• Efter uddannelsen vil du og din nær-
meste leder evaluere forløbet og afta-
le det nærmere ansættelsesforhold

For nærmere information 
og aftale om samtale på det lokale skades-
servicecenter kontakt SSG:

Mia Skrødstrup 
Uddannelsesansvarlig 
Mail: mia.skroedstrup@ssg.dk 
Mobil: +45 2787 0285

SSG er Nordens førende udbyder af skade, ejendoms- og special-
service med hovedkontor i Herlev. Med base i Danmark, Norge og 
Sverige skaber 1000 SSG-medarbejdere tryghed for kunder gennem 
forebyggelse og udbedring af skader på bygninger og løsøre.

• Vejle

• Århus

• Odense

• Herlev


