Elevplads med udfordringer og potentiale for udvikling
Service ● Forandring ● Engagement ● Trivsel ● Samarbejde
Boligforeningen AAB søger en engageret og selvstændig elev inden for IT-support.
Brænder du for at styrke beboerdemokratiet og gøre en forskel inden for den almene sektor, er du
måske vores nye elev. Vi søger en elev, der har mod på at blive udfordret, og som tør tage ansvar
for opgaveløsningen. Til gengæld lover vi, at du vil få en dagligdag med mange forskellige opgaver
og med mulighed for at udvikle dig selv samtidig. Vi lægger vægt på, at du har en udadvendt
personlighed, er serviceminded, og at du har evnen og viljen til at lære.
I Boligforeningen AAB arbejder vi med en vision om det gode boligliv. Det betyder, at vi arbejder
for en målrettet indsats for at fremtidssikre vores boliger og samtidig sikre en fornuftig
huslejeudvikling.
Vi har rigtig god erfaring med uddannelse af elever fra tidligere elevforløb og har efter succesfuld
elevtid ansat flere af vores færdiguddannede elever.
.
IT-supportelev
Er du udadvendt, og har du et medfødt servicegen? Så er du måske vores nye elev. Vi går
målrettet efter dig, som formår at arbejde selvstændigt og ikke mindst har viljen til at gøre en
forskel. Som elev inden for IT-support vil du få indblik i alle opgavetyper, der løses i en IT-afdeling.
Her får du stor indflydelse på planlægningen af din arbejdsdag med udgangspunkt i de
arbejdsopgaver, du får ansvaret for. Du kan forvente opgaver inden for support, opsætning af
systemer, fejlfinding samt dokumentation.
Du får bred kontakt blandt andet via daglig kommunikation med vores kollegaer i administrationen
såvel som vores beboerdemokrater, og du vil opleve at få nyt netværk af såvel kolleger som
samarbejdspartnere. Vi leder efter en elev, der tør tage ansvar, og som ønsker at medvirke til
AAB’s fortsatte udvikling. Det er en forudsætning, at du opfylder kravene til elevuddannelsen.
Boligforeningen AAB tilbyder
Vi tilbyder dig en målrettet uddannelse, hvor vores elevansvarlige vil sørge for, at der bliver taget
hånd om dig gennem hele din elevtid. AAB har korte kommandoveje, åbne døre og en god dialog
mellem medarbejderne. Samtidig er vi en arbejdsplads, hvor du har frihed til at handle og tage
ansvar. Vi lægger vægt på udvikling og tilbyder dig en elevstilling, hvor du kan udvikle og styrke
dine kompetencer.
Boligforeningen AAB tilbyder en god kantineordning samt sundhedsforsikring. Arbejdstiden er 37
timer pr. uge inklusiv frokost.
Ansættelse vil være med start den 1. december 2017.
Kan du se dig selv i ovenstående beskrivelse, og sætter du i øvrigt pris på et åbent og humoristisk
miljø med kolleger, der er ambitiøse og engagerede, så send din ansøgning med CV og
eksamensbevis mærket ”IT-supportelev”, til job@aab.dk
Ansøgningsfristen er onsdag 22. november kl. 12.00. Vi forventer at holde samtaler i uge 48.
Læs mere om boligforeningen på vores hjemmeside www.aab.dk
Spørgsmål til stillingen som IT-supportelev kan rettes til IT-chef Michael Storgaard tlf.: 33760173.

