
BOLIGFORENINGEN ÅRHUS OMEGN søger  

ejendomsfunktionær  
 
 
Er du en dygtig håndværker med gode sociale kompetencer, 
har vi jobbet til dig.  
  

Du vil blive en del af Område Syd, som består af seks afdelin-
ger i Solbjerg og Hasselager, men vil primært løse opgaver i 
vores afdelinger i Hasselager. 
  
Dine primære opgaver 
Jobbet byder på en bred vifte af service- og vedligeholdelsesop-
gaver som beboerservice, bygningsvedligehold, syn af boliger 
samt enkelte administrative opgaver.  
 
Du refererer til, og samarbejder med, vores Områdeleder i Om-
råde Syd, men vil få et stort selvstændigt ansvar for vores tre 
afdelinger i Hasselager.  
  
Dine faglige og personlige kvalifikationer 
Vi stiller store krav til dine personlige og faglige kompetencer. 
Vi lægger vægt på at du: 
  
• Er behagelig at omgås 
• Er robust og tålmodig 
• Er servicemindet og ser løsninger fremfor problemer 
• Har lyst til at lære nyt 
• Kan arbejde selvstændigt med opgaverne men samtidig kan 

indgå i et fællesskab 
• Kan bevare overblikket, også i pressede situationer 
• Er fleksibel i opgaveudførelsen og får opgaverne afsluttet 
• Har en baggrund som tømrer, vvs’er, ejendomsservice-

tekniker eller anden relevant baggrund 
• Gerne har erfaringer med at syne, og ellers har mod på at  
   lære det 
• Har kørekort og kan stille egen bil til rådighed 

Vi kan tilbyde 
Spændende og afvekslende udfordringer i en dynamisk orga-
nisation i udvikling og vækst. 
Løn, ansættelsesvilkår og pension i henhold til overenskomst 
mellem BL og ESL.  
En fast stilling på 37 timer med tiltrædelse snarest. 
 
Upload din ansøgning og CV her hurtigst muligt. Vi afholder 
samtaler løbende, og tager annoncen ned når vi har ansat den 
rette. 
  
Har du lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at 
kontakte Driftschef Jacob Rahbek – jacob@aarhusomegn.dk 
eller 87344154. Bemærk at Jacob holder ferie i uge 28-30. 
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