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Dato: Juni 2018 

Jobprofiler for Rengøringsassistent 
- En samtale og rekrutteringsguide til job- og virksomhedskonsulenter 

i jobcentre og a-kasser 

Generelle krav til job inden for Rengøring 

Generelt for branchen er, at der er mere fokus på den enkeltes personlige kompetencer frem-

for krav om uddannelse. Der tilbydes ofte den nødvendige oplæring i virksomheden. 

Der er en forventning om følgende kompetencer: 

• Motiveret

• Mødestabil

• God fysisk form

• God personlig hygiejne

• Imødekommende og serviceminded

• Fleksibilitet i forhold til skæve arbejdstider

• Obs! Inden for hospitalsrengøring er uddannelse et krav

Erhvervs- og  

privatrengøring 
Hotelrengøring Specialrengøring – fx 

hospitalsrengøring 

Rengøringsassistent 

Områder 
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Erhvervs- og privatrengøring 

Jobbeskrivelse Erhvervsrengøring dækker over mange forskelligartede opgaver inden for både 

offentlige og private virksomheder. Det kan være på skoler, kontorer, butikker, 

el. lign. 

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed om kandidaten tilknyttes én 

lokalitet eller om kandidaten skal forvente at have flere forskellige arbejdsste-

der.   

Nogle steder vil opgaven være meget enkel, fx trappevask, mens andre vil være 

mere kompliceret, fx større kontorlandskaber. 

Arbejdstid Generelt er der ofte tale om deltidsarbejde. 

Ved erhvervsrengøring med ikke synlig rengøring: arbejdet foregår ofte tidligt 

om morgen, om aftenen eller om natten. 

Ved privatrengøring: Arbejdet foregår som regel i dagtimerne, og weekendar-

bejde kan forekomme. 

Løn Serviceoverenskomst 2017-2020 

Formelle krav Erhvervsrengøring: Det kan være nødvendigt med en ren straffeattest, det gæl-

der dog ikke alle virksomheder.  

Erhvervsrengøring: Ved en offentlig arbejdsplads (børnepasning- og undervis-

ningsområdet) er der krav om en børneattest. 

Privat rengøring: Ren straffeattest er nødvendig 

Kørekort kan være nødvendig hos nogle virksomheder 

Supplerende Kom-

petencer  

Du er selvstændig 

Erfaring vil være en fordel 

Synlig rengøring: Typisk vil kravet være at kunne tale, skrive og læse dansk 

Ikke-synlig rengøring: Nogle steder vil det være en fordel at kunne lidt dansk 
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Specialrengøring, fx hospitalsrengøring 

Jobbeskrivelse 

Arbejdstid 

Specialrengøring kræver specialkendskab eller uddannelse for at udføre arbejdet 

korrekt. Dette kan være indenfor fødevarer eller rum, der kræver særlige standar-

der, fx smitterum. 

Det er vanskeligt at generalisere arbejdstiden på tværs af specialrengøring, da det

kan være både hos private og på private såvel som offentlige virksomheder. Der-

udover kan det være afgrænsede opgaver, hvor arbejdstiderne afhænger af ar-

bejdsstedet. 

Løn 

På hospitalerne er arbejdstiden hovedsageligt i dagtimerne. 

Serviceoverenskomst 2017-2020 

Formelle krav Uddannelse som serviceassistent er påkrævet ved hospitalsrengøring. 

Andre former for specialrengøring kræver særlige kurser afhængt af den enkelte 

virksomhed, ex. Insta800. 

Supplerende 

kompetencer 

Ren straffeattest er nødvendig 

Du er selvstændig 

Erfaring med lignende opgaver er en fordel 

Typisk et krav om at kunne tale, skrive og læse dansk 

Er dansk ikke muligt, kan engelsk være tilstrækkeligt afhængt af virksomheden 

Hotelrengøring 

Jobbeskrivelse Hotelrengøring er skilt ud fra erhvervsrengøring fordi, der er markant højere 

krav til kandidaternes fysik og effektivitet 

Arbejdstid Dag-, aften- og weekendarbejde vil forekomme. Den ugentlige arbejdstid er 

typisk 15-25 timer og kan svinge mellem høj- og lavsæson.  

Løn Serviceoverenskomst 2017-2020 

Formelle krav Det er et krav, at kandidaten kan tale og forstå engelsk 

Supplerende kom-

petencer 

Du har erfaring, gerne 1-1,5 år 

Du er effektiv 
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Tjekliste til job i rengøringsbranchen 

Før du vælger at fortsætte din karriere i rengøringsbranchen er det vigtigt, at du er forberedt på 

nogle af de krav og forventninger, der er til dig som medarbejder. 

▪ Jeg kan klare fysisk krævende arbejde?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Ja  ☐ Nej 

▪ Jeg er indstillet på skæve arbejdstider? ☐ Ja  

    

    

    

Nej ☐ 

  

 

  

▪ Jeg taler og forstår dansk? ☐ Ja Nej ☐

▪ Jeg læser og skriver dansk? ☐ Ja Nej ☐ 

▪ Jeg har behov for opkvalificering? ☐ Ja Nej 

▪ På en skala fra 1-10 hvor motiveret er du for at arbejde med erhvervs- og privat rengøring?

(1 er lidt motiveret og 10 er meget motiveret) Svar:

☐

▪ På en skala fra 1-10 hvor motiveret er du for at arbejde med hotelrengøring?

(1 er lidt motiveret og 10 er meget motiveret) Svar:

▪ På en skala fra 1-10 hvor motiveret er du for at arbejde med specialrengøring?

(1 er lidt motiveret og 10 er meget motiveret) Svar:
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