
Alle fagområder har i forbindelse med
deres arbejde et større eller mindre
behov for rengøring, så der er
meget gode beskæftigelsesmuligheder
inden for rengøringsbranchen.

Branchen er i høj grad præget af
deltidsstillinger, hvor få timer med
tiden fører til flere timer.

ARBEJDSOMRÅDER

Rengøringsområdet spænder vidt, idet
rengøringen kan være inden for
områderne:

Private hjem
Industri
Erhverv, kontor
Offentlige institutioner
Hotel- og restaurationsbranchen
Transportmidler

FAGLIG PROFIL

Du har professionel erfaring med 
rengøring inden for de seneste 2 år
Du har en god fysik
Du kan tale, læse og forstå dansk på 
minimum øvet niveau (nogle 
arbejdsgivere accepterer øvet 
engelsk)
Kørekort B (almindelig personbil) er 
ofte et krav, og i mange tilfælde skal 
man være selvtransporterende til og 
fra samt mellem opgaver.
Straffeattest skal i de fleste tilfælde 
fremvises ved eventuel samtale eller 
ansættelse.

PERSONLIG PROFIL

Du er indforstået med, at man ofte 
starter med få timer, som med tiden 
fører til flere timer eller fuldtid
Du er indstillet på at arbejde på 
’skæve’ tidspunkter, da de fleste 
jobs inden for rengøringsbranchen 
ligger enten om morgenen, om 
aftenen, om natten eller i weekender
Du kan arbejde selvstændigt
Du skal være indstillet på at iklæde 
dig den arbejdsbeklædning, der 
anvendes af virksomheden og/eller 
arbejdsgiver

KOMPETENCER DER
EFTERSPØRGES I BRANCHEN

Der kan være krav om særlige kurser, 
afhængig af virksomhed og branche, 
eksempelvis hospitalshygiejne eller 
grundlæggende rengøringshygiejne.

Kørekort B er en fordel og ofte et 
krav (og evt. villig til at bruge egen 
bil)
Minimum øvede sproglige 
kompetencer i dansk, såvel skriftligt 
som mundtligt – alternativt engelsk

RENGØRING 

STILLINGSBETEGNELSER

Faglært/Ufaglært
Rengøringsinspektør
Rengøringsassistent
Rengøringsassistent, hotel
Rengøringsassistent, industri
Rengøringsassistent, kontor
Rengøringsassistent, privat
Vinduespudser

KONTAKT
Ønsker du at blive optaget i 
emnebanken med
det samme, kan du rette
henvendelse til:

Heidi Helleskov
41 85 43 72

Henriette Sonne
23 38 07 50 
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EMNEBANK

FAGLÆRT OG UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT


