
 

Side 1 af 2 

 

 

IT Driftstekniker 
 
 
 
 
 
Brabrand Boligforening søger en erfaren og engageret It Driftstekniker, der 
har lyst til udfordringer inden for den almene boligsektor. Du vil blive den 
anden halvdel af et team på 2 personer, som varetager den fulde drift og 
vedligehold af boligforeningens it-systemer. Stillingen er placeret i 
administrationen i Aarhus V – og du vil få direkte reference til 
administrationschefen. 
 
Du skal som It Driftstekniker have fokus på en effektiv og god drift af 
samtlige systemer, hvis ”oppe-tid” skal være så tæt på 100% som muligt. Det 
kræver, at du hele tiden er på forkant med såvel drifts- og 
vedligeholdelsesopgaver – samtidig med at du varetager den daglige bruger 
support.  
 
Det er vigtigt, at du udstråler naturlig autoritet og karisma, og at du er god til 
at kommunikere og kan formidle et budskab. 
 
I jobbet skal du blandt andet: 
 
• Administrere AD, Office365, Skypetelefoni, EG Bolig, VM Ware samt diverse   
   individuelle programmer 
• Opdatere Windows, Servere og EG Bolig 
• Yde support på/Help Desk på PC’er, mobiltelefoner og Ipad/tablets 
• Vedligeholde printere 
 
Du bliver en del af et spændende miljø, hvor du udfordres fagligt og 
personligt, og hvor vi forventer, at du:  
 
• Minimum har 2-3 års erfaring fra lignende funktion 
• Gerne har erfaring med/kendskab til EG Bolig, Crosswork, SQL samt Office   
   365/Exchange 
• Kendskab til Server 2008/2012/2016, domæne administration, WM Ware –  
  deployment samt administration 
• Er teamplayer, men du kan også arbejde selvstændigt 
• Er serviceminded, fleksibel og villig til at påtage dig opgaver om aftenen i et  
   mindre omfang – eks. ved opdateringer 
• Er omkostningsbevidst i forhold til det ønskede serviceniveau 
 
Du vil komme til at servicere øvrige kolleger på alle lokationer i 
boligorganisationen. Vi forventer derfor, at du har en positiv tilgang til andre 
mennesker, og at du ser muligheder frem for begrænsninger. 
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Stillingen er 37 t/uge. Ansættelsestidspunktet vil være snarest muligt og der 
vil blive afholdt ansættelsessamtaler løbende. Stillingen aflønnes efter 
gældende overenskomst mellem BL og HK.  
 
Du er velkommen til at kontakte Systemadministrator Tom Nielsen, tlf. 6120 
8431, hvis du har spørgsmål til stillingen. 
 
Ansøgninger sendes til hr@bbbo.dk – mærket ”IT Driftstekniker” 
 
Om Brabrand Boligforening  
Brabrand Boligforening er en almen boligforening, der administrerer ca. 5.200 
lejeboliger i 25 afdelinger i Aarhus og omegn. Vores nyeste afdeling er det 
bæredygtige byggeri Havnehusene på Aarhus Ø. Vores største afdeling er 
Gellerupparken med ca. 6.800 beboere fordelt på 80 forskellige nationaliteter. 
I Gellerup samarbejder vi med Aarhus Kommune om at gennemføre en 
helhedsplan, som kombinerer store fysiske forandringer med en social 
indsats, så området ændrer karakter fra udsat boligområde til en attraktiv 
bydel.  
 
Brabrand Boligforening består af 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 et boligsocialt sekretariat.  
 
Læs mere på bbbo.dk 


