Ejendomsfunktionær til
Gellerupparken

Vi søger en engageret og motiveret Ejendomsfunktionær til Servicecentret i
Gellerupparken. Servicecenteret drifter og servicerer Gellerupparkens 1.446
lejemål samt udendørs fællesarealer.
Arbejdet omfatter blandt andet:
•
•
•
•

Beboerservice
Renholdelse og pasning af fællesarealer ude og inde – herunder
betjening af store maskiner
Affaldshåndtering
Snerydning m.v.

Du bliver en del af et selvstændigt team, hvor du udfordres fagligt og
personligt, og hvor vi forventer, at du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er uddannet tømrer, VVS, ejendomsservicetekniker eller lignende og
har praktisk erfaring som sådan
Har certifikat til betjening af store maskiner og erfaring med
vedligeholdelse og pasning af disse
Er fortrolig med at arbejde med IT – og du har generelt ”teknisk
snilde”
Er teamplayer, men du kan også arbejde selvstændigt
Har lyst til et alsidigt job med store udfordringer
Har kørekort til bil
Er omhyggelig og serviceminded i dit arbejde
Har en positiv tilgang til andre mennesker og ser muligheder frem for
begrænsninger
Er i besiddelse af godt humør, og lægger vægt på en positiv hverdag,
hvor evne og lyst til samarbejde vægtes højt

Ansøgning og ansættelsesforhold
Er du interesseret, så kontakt Serviceleder Kári Gylfason på 5196 5263 eller
på kagy@bbbo.dk. Ansættelse vil være snarest muligt og efter nærmere
aftale. Stillingen er en tidsbegrænset stilling, som løber frem til 30. januar
2020. Arbejdstiden er 37 t/uge. Stillingen aflønnes efter gældende
overenskomst mellem BL og ESL.
Om Brabrand Boligforening
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Brabrand Boligforening er en almen boligforening, der administrerer ca. 5.200
lejeboliger i 31 afdelinger i Aarhus og omegn. Vores største afdelinger er
Gellerupparken og Toveshøj med ca. 6.000 beboere. I Gellerup og Toveshøj
samarbejder vi med Aarhus Kommune om at gennemføre en helhedsplan,
som kombinerer store fysiske forandringer med en social indsats, så området
ændres fra udsat boligområde til en attraktiv bydel. Brabrand Boligforening
har ca. 160 medarbejdere fordelt med ca. 40 medarbejdere på vores
hovedkontor og ca. 120 medarbejdere i boligafdelingerne. Organisationen er
funktionsopdelt med et ledelsessekretariat, en administrationsafdeling, en
driftsafdeling og en projektafdeling samt en boligsocial indsats.
Læs mere på bbbo.dk
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