Specialarbejdere (inden for parkområdet) sammenlignet med rengøringsassistenter (inden for skoleområdet) på det kommunale område
Kategori

Karakteristika
specialarbejdere

Karakteristika
rengøringsassistenter

Bemærkninger

Renholdelse af arealer, f.eks. fejning manuelt
eller med maskiner, indsamling af papir.

Rengøring af lokaler, gulve, inventar og
sanitære installationer.

Vedligeholdelse og beplantning af grønne
arealer, herunder klipning, beskæring,
ukrudtbekæmpelse, græsslåning og
kantskæring.

Serviceopgaver, f.eks.
pasning af blomster, opvask, vask,
kaffebrygning og postomdeling.

Begge grupper udfører praktisk arbejde
med rengøring og renholdelse, men af
forskellig art. Rengøringsassistenterne
varetager tillige en række
serviceopgaver, mens specialarbejderne
tillige varetager opgaver vedr.
vedligeholdelse og ufaglært
gartnerarbejde.

Arbejdets art
A

Arbejdsfunktioner

Snerydning og glatførebekæmpelse.
Forefaldende arbejde.
C

Beslutningskompetence

Ingen af grupperne er tillagt
afgørelseskompetence.

Uddannelses- og andre krav med henblik
på arbejdets udførelse
D Uddannelseskrav

Der stilles ikke krav om uddannelse for
nogen af grupperne.

E

Krav om efterfølgende
oplæring/videreuddannelse

Der stilles ikke krav om efterfølgende
oplæring/videreuddannelse for nogen
af grupperne.

F

Særlige erfarings- eller anciennitetskrav

Der stilles ikke krav om særlig erfaring
eller anciennitet for nogen af
grupperne.

G

Formelle krav til fysiske færdigheder

Der stilles ikke formelle krav om
fysiske færdigheder for nogen af
grupperne.

H

Andre særlige krav

Selvstændighed

Selvstændighed

Arbejdsforhold og andre arbejdsvilkår
I

Fysisk belastning

Ubekvemme arbejdsstillinger

Ensidigt gentaget arbejde

Tunge løft

Tunge løft

Alenearbejde

J

Psykisk belastning

Kontakt med mange forskellige borgergrupper

K

Krav om fleksibilitet

Skiftende arbejdssteder

L

Særlige arbejdsgener

I alt overvejende grad udendørs

For specialarbejderne stilles krav om
fleksibilitet i form af skiftende
arbejdssteder. Det gør der ikke for
rengøringsassistenterne.
Aftenarbejde
Tidligt morgenarbejde
Lugtgener

M

N

Særligt risikofyldt arbejde

Frihed til selv at kunne tilrettelægge
arbejdet

Begge grupper kan være udsat for
fysisk belastning.
Rengøringsassistenterne i form ensidigt
gentaget arbejde og tunge løft.
Specialarbejderne i form af
ubekvemme arbejdsstillinger og tunge
løft.
Begge grupper kan være udsat for
psykisk belastning. Specialarbejderne i
form af kontakt med mange forskellige
borgergrupper.
Rengøringsassistenterne i form af
alenearbejde.

Trafikskader

Overfald

Skader i bevægeapparatet

Møde med indbrudstyve

I nogen grad inden for de overordnede
rammer, der er defineret af ledelsen

Kun i begrænset omfang

Begge grupper kan være udsat for
arbejdsgener. Specialarbejderne i form
af at arbejdet i alt overvejende grad er
udendørs. Rengøringsassistenterne i
form af aftenarbejde, tidligt
morgenarbejde og lugtgener.
Begge grupper kan have risikofyldt
arbejde. Specialarbejderne i form af
trafikskader og skader i
bevægeapparatet.
Rengøringsassistenterne i form af
overfald og møde med indbrudstyve.
Specialarbejderne har inden for de
overordnede fastlagte rammer en vis
frihed til selv at tilrettelægge arbejdet.
Dette gælder kun i begrænset omfang
for rengøringsassistenterne.

O

Teambaseret eller individuel
arbejdsorganisering

Hovedsageligt teambaseret

P

Andet

Krav om kørekort kan forekomme. Er dog
ikke en generel ansættelsesbetingelse

Hovedsagligt Individuelt

Specialarbejdernes arbejde er
teambaseret, mens
rengøringsassistenternes er såvel
teambaseret som individuelt.
For specialarbejdere kan der
forekomme krav om kørekort. Det er
dog ikke en generel
ansættelsesbetingelse. Tilsvarende
gælder ikke for
rengøringsassistenterne.

Yderligere bemærkninger vedrørende jobindhold
Der er ingen arbejdsdeling mellem grupperne.
Bemærkninger vedrørende lønforhold
Specialarbejderne kan være sæsonansat.
Rengøringsassistenterne er typisk deltidsansat med 40 uger om året.
Samlet vurdering vedrørende jobindhold
1. Arbejdets art:

Begge grupper udfører praktisk arbejde med rengøring og renholdelse, men af forskellig art.
Rengøringsassistenterne varetager tillige en række serviceopgaver, mens specialarbejderne tillige varetager
opgaver med vedligeholdelse og ufaglært gartnerarbejde.

2. Uddannelse og andre
krav med henblik på
arbejdets udførelse:

Der stilles ikke krav om uddannelse for nogen af grupperne.

3. Arbejdsforhold og
arbejdsvilkår:

Begge grupper arbejder under forhold, der kan indebære fysisk og psykisk belastning, arbejdsgener og
risikofyldte opgaver – men af forskellig art. For specialarbejdere stilles endvidere krav om en vis fleksibilitet.

Konklusion:

Styringsgruppen kan ikke på de givne præmisser vurdere, om der samlet set er tale om arbejde af samme
værdi.

