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Ejendomsservicetekniker-elever 

Er du frisk på en udfordrende og afvekslende hverdag? Trives du med at have 
daglig kontakt med mange forskellige mennesker? Så se med her: Brabrand 
Boligforening er i en rivende udvikling. Vi søger derfor 2 engagerede 
Ejendomsservicetekniker-elever til vores servicecentre i 
Holmstrup/Skovgårdsparken og Hasselager/Harlev. 
 
Arbejdet omfatter blandt andet:  
 

• Beboerservice  
• Renholdelse og pasning af fællesarealer ude og inde 
• Affaldshåndtering  
• Snerydning m.v. 

Du bliver en del af et spændende miljø, hvor du udfordres fagligt og 
personligt, og hvor vi forventer, at du:  
 

• Har bestået grundforløb 2 som ejendomsservicetekniker eller har 
praktisk erfaring med håndværksarbejde/facility service og ønsker at 
få en uddannelse som ejendomsservicetekniker 

• 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 

 
 
Ansøgning og ansættelsesforhold 
 
Er du interesseret, så ser vi frem til at modtage din ansøgning på hr@bbbo.dk 
– mærket ”EST-elev”. Samtaler foretages løbende og ansættelse vil være 
snarest muligt. Stillingen er 37 t/uge og aflønnes efter gældende 
overenskomst mellem BL og ESL. Du er velkommen til at kontakte Teknisk 
chef Niels Hosie på tlf. 2046 6938, hvis du har spørgsmål til stillingen. 
 
 
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 
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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 
 


