Er du vores nye hvidevaremontør
Brabrand Boligforening er i konstant udvikling og vi søger derfor en engageret
hvidevaremontør til vores håndværksvirksomhed BB Service. BB Service beskæftiger tømrere,
elektrikere, malere, hvidevarespecialister og elevatormontører, der servicerer alle Brabrand
Boligforenings afdelinger.
Det daglige arbejde for en medarbejder i BB service består primært af service- og
vedligeholdelsesopgaver i form af spjældopgaver. Din dagligdag vil fortrinsvis bestå i levering
og montering af hvidevarer, men du vil også skulle gå til hånde ved diverse tømrer-, maler- og
elopgaver. Da vi dagligt er i kontakt med rigtigt mange mennesker, er det vigtigt, at du trives i
en hverdag med stor omskiftelighed og har en positiv tilgang til dialogen med dine omgivelser.
Du bliver en del af et spændende miljø, hvor du udfordres fagligt og personligt, og hvor vi
forventer, at du:
•
•
•
•
•
•

Taler og forstår dansk problemfrit
Har kørekort
Har erfaring med reparations- og vedligeholdelsesarbejde inden for såvel hvidevare-,
el-, maler- og tømrerområdet
Er en teamplayer, men at du også evner at arbejde selvstændigt
Er omhyggelig i dit arbejde, serviceminded og har forståelse for beboere med
forskellige kulturelle baggrunde
Ser muligheder frem for begrænsninger

Vi kan tilbyde dig:
•
•
•

En spændende og travl arbejdsplads med stor læring og faglig udvikling
En gruppe engagerede kolleger med mange forskellige faglige kompetencer
Et selvstændigt og alsidigt arbejde, hvor vi tager udgangspunkt i kundernes behov

Ansøgning og ansættelsesforhold
Stillingen er 37 t/uge. Ansættelsestidspunktet vil være snarest muligt. Stillingen aflønnes med
en attraktiv lønsats - og efter gældende overenskomst.
Er du interesseret i stillingen er du velkommen til at kontakte Driftschef Lars Tofte Nielsen på
6120 1891.
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

