
ARBEJDSOPGAVER

Rengøringsarbejde kan foregå mange 
steder. Det kan være hos offentlige 
eller private virksomheder, butikker og 
institutioner eller måske i private hjem. 

Du kommer eksempelvis til at:
• Vaske gulv, støvsuge, tørre flader af, 
  rengøre toiletter og køkkener
• Vaske op, rydde op, tømme 
  skraldespande og ordne vasketøj
• Evt. betjene specielle rengøringsred-
  skaber, f.eks. gulvvaskemaskiner

FAGLIGE KVALIFIKATIONER 
(I PRIORITERET RÆKKEFØLGE)

o Du har grundlæggende kendskab til hygiejne
o Du har grundlæggende kendskab til rengøringsmidler
o Du har en ide om, hvad kvalitetsstandarden er for 
 rengøring på forskellige steder
o Du har grundlæggende viden om, 
 hvordan rengøringsmidler kan påvirke miljøet
o Du kan have fordel af at have kørekort B

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER 
(I PRIORITERET RÆKKEFØLGE) 

o Du er mødestabil
o Du kan arbejde selvstændigt og ofte alene
o Du kan tage initiativ i dit arbejde
o Du har ikke noget imod at arbejde skæve tider 
 såsom tidlig morgen eller sen aften
o Du er ansvarsfuld og kan passe på andres ejendom
o Du har lyst til at holde orden og gøre rent
o Du er serviceminded
o Du er villig til at have deltidsjob på ofte få timer

FYSISKE KVALIFIKATIONER

o Du er i god fysisk form
o Du har ikke dårlige knæ, hænder, skuldre eller ryg
o Du kan holde til et højt arbejdstempo
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TIPS TIL JOBSØGNING

Når du søger job inden for rengøring, foregår det som oftest på 
to måder. Du kan enten blive ansat direkte af en virksomhed til 
rengøring af deres arbejdsplads, eller du kan blive ansat af et 
rengøringsfirma, som sender dig ud til forskellige rengørings-
opgaver. Et job som rengøringsmedarbejder slås ofte op på 
Jobnet, men du kan med fordel søge uopfordret hos lokale 
rengøringsfirmaer. Der er ofte tale om deltidsjob på få timer, 
og det kan derfor være en god ide at have flere jobs. 

Rengøringsjobs er også gode, hvis du er fleksjobber. Vikar-
bureauer er en anden mulighed for at komme ind på markedet. 
Der er generel mangel på arbejdskraft indenfor branchen, 
så der er gode jobmuligheder.

RELEVANTE KURSER
AMU KURSER PÅ TEKNISK SKOLE

o Daglig erhvervsrengøring
o Grundlæggende rengøringshygiejne
o Materialekendskab og rengøringskemi
o Service i rengøringsarbejdet

UDDANNELSESMULIGHEDER

o Rengøringstekniker 
o Serviceassistent 
 (enten virksomhedsservice eller hospitalsservice)

ARBEJDSTID

Mange rengøringsjobs ligger på skæve tidspunkter, enten tidligt 
om morgenen eller sent om aftenen. Rengøring i private hjem er 
ofte i dagtimerne. Ofte er der transporttid mellem forskellige 
arbejdssteder, og indimellem har du måske fri i nogle timer 
mellem de forskellige jobs.

EKSEMPEL PÅ ARBEJDE 
INDEN FOR BRANCHEN

https://youtu.be/huGHqsrW60g
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