
BOLIGFORENINGEN ÅRHUS OMEGN søger  

MEDARBEJDER til servicecenter 
 
 
Trives du i et miljø med mange forskellige opgaver, hvor ikke to dage er 
ens? Er du servicemindet og god til at kommunikere med mennesker 
både telefonisk og personligt? Så har vi måske jobbet til dig. 
 
Boligforeningen Århus Omegn søger en ny medarbejder til vores ser-
vicecenter, da en af vores dygtige medarbejdere har fået nyt job i orga-
nisationen. 
 
Servicecentret varetager opgaver omkring udlejning af vore boliger og 
planlægger beboerservice for vore lejere. I Servicecentret vil du sidde 
centralt i Århus Omegn, og modtage henvendelser fra ansøgere samt 
nuværende og kommende beboere.  
Det er til tider et hektisk miljø, og du skal derfor trives med at løse op-
gaver, mens der er uro omkring dig, og være i stand til at gå til og fra 
opgaver dagen igennem.  
Du bliver en del af et stærkt team på fem medarbejdere, som arbejder 
tæt sammen om at løse opgaverne. Vi har en fri omgangstone, hvor hu-
mor er en vigtig del. 
 
Dine primære opgaver vil blandt andet være: 
 Beboerhenvendelser, både i telefon og ved skranke 
 Planlægning af beboerservice 
 Modtage og koordinere besvarelser på henvendelser 
 En vis kontakt med eksterne leverandører 
 
Vi lægger vægt på, at du: 
 Er robust, tålmodig og behagelig at omgås 
 Er servicemindet og løsningsorienteret 
 Har lyst til at lære nyt 
 Kan indgå i et fællesskab og samtidig arbejde selvstændigt med op-

gaverne 
 Kan bevare overblikket, også i pressede situationer 
 Er fleksibel og får opgaverne afsluttet 
 Har et solidt kendskab til brugen af IT, herunder Officepakken sær-

ligt Word og Excel 
 Har en vis teknisk indsigt i almindelig bygningsdrift  
 
Vi tilbyder dig et spændende og selvstændigt job med attraktive 
løn– og ansættelsesvilkår efter overenskomst mellem BL og HK, diverse 
personalegoder og flextid. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, inkl. 
betalt frokostpause. Arbejdsstedet er vores administration på Skander-
borgvej 168 i Viby. 
 
Ansøgning og kontakt 
Har du lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte 
driftschef Jacob Rahbek på jacob@aarhusomegn.dk eller 87344154. 
 
Ansøgningsfristen er tirsdag den 26. november kl. 12.00 til 
job@aarhusomegn.dk. Vi afholder jobsamtaler onsdag den 27. 
november 2019. 

BOLIGFORENINGEN ÅRHUS OMEGN  ·  SKANDERBORGVEJ 168  ·  8260 VIBY J  ·  TLF. 8734 4141  ·  WWW.AARHUSOMEGN.DK 


