Erfaren servicemedarbejder til Boligselskabet Friheden
Til Boligselskabet Frihedens boligafdelinger søges en erfaren servicemedarbejder på fuld tid.
Boligselskabet Friheden består af 3 boligafdelinger med i alt 1.314 lejemål. Det omfatter en
afdeling i 3 og 4 etager bygget i 1961 - 1963 med 1.170 boliger, et højhus på 10 etager bygget i 1967
med 48 boliger, erhvervslejemål og beboerfaciliteter samt en afdeling med unge-/ældreboliger
med i alt 96 boliger bygget i 2002. Afdelingerne har A-ordning. Derudover er der en kommunal
børneinstitution.
Stillingen
Som servicemedarbejder bliver du involveret i den daglige drift af afdelingerne i tæt samarbejde
med de øvrige ansatte og servicelederen.
Dine arbejdsopgaver vil primært omfatte ind- og udflytninger, servicetjek, apv, beboerservice,
fugt- og skimmelsager.
Stillingens sekundære arbejdsopgaver vil bl.a. være telefonbetjening og kontortider, renholdelse
samt afløsning i afdelingen ved fravær.
Kvalifikationer
Vi forventer, at du
 er uddannet ejendomsservicetekniker eller har erfaring og efteruddannelse svarende til
en ejendomsservicetekniker
 har en stærk administrativ profil
 er god til både at samarbejde i team og arbejde selvstændigt
 har lyst og evner til at arbejde i servicebranchen med en skiftende og travl hverdag
 yder en høj service overfor vores beboere
 er mødestabil.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du har kørekort, og at vi må indhente en børneattest,
der skal være uden anmærkninger.
Vi tilbyder
Løn og pension i henhold til Overenskomst for ejendomsservice og lokalaftale. Desuden får du
mulighed for personlig og faglig udvikling og et job med en hverdag i et uformelt arbejdsmiljø
med en dynamisk og åbensindet kollegagruppe i et større serviceorienteret boligselskab.
Tiltrædelse
Stillingen ønskes besat den 1. marts 2018 eller snarest derefter.
Interesseret?
Søg stillingen online via www.kab-bolig.dk/job. Vi modtager kun ansøgninger via vores
rekrutteringssystem.
Ansøgningsfristen er den 16. januar 2018, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 4.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte driftschef Gert Wandahl
Pedersen på tlf. 29 13 52 34.

