Ejendomsfunktionær (afløser) søges til AAB afdeling 54
Service ● Forandring ● Engagement ● Trivsel ● Samarbejde
Boligforeningen AAB er Danmarks ældste og største almene boligforening og har ca. 19.000
lejeboliger i Storkøbenhavn. Afdeling 54 i AAB søger en engageret og serviceminded
ejendomsfunktionær til at afløse i travle perioder. Arbejdsstedet er Boligforeningen AAB, afdeling
54 beliggende Hedeparken 173A, 2750 Ballerup. Stillingen er timelønnet med et varierende
timeantal - dog minimum otte timer om ugen i gennemsnit.
Om jobbet
Vi leder efter en ejendomsfunktionær, som kan arbejde selvstændigt, effektivt og ansvarligt. Du
skal trives med at arbejde tæt sammen med dine nærmeste kolleger, og det er vigtigt, at I sammen
kan planlægge og tilpasse arbejdsopgaverne, så driften fungerer optimalt. Vi tilbyder et alsidigt job,
hvor frihed under ansvar bliver vægtet højt. Det er en fordel, hvis du har erfaring med de primære
arbejdsopgaver.
Dine primære arbejdsopgaver vil være:
• beboerservice
• tilsyn
• renhold/renovation
• glatførebekæmpelse
• vedligeholde maskiner
• ad-hoc funktioner.
Vi søger en kollega, der:
• er god til at prioritere arbejdsopgaver, så de løses til aftalt tid
• er ansvarsbevidst og arbejder selvstændigt og serviceminded
• kan bevare overblikket i travle perioder
• kan være med til at skabe en god stemning blandt kollegaer og er i godt humør.
Vi tilbyder:
• ansættelse snarest muligt
• minimum otte timer ugentligt i gennemsnit.
• job i en forening i forandring og vækst
• mulighed for at sætte præg på egne opgaver
• gode kolleger med en uhøjtidelig omgangstone
• sundhedsforsikring
• løn efter overenskomst mellem BL – Danmarks Almene Boliger og ESL.
Hvis dette er dig, ser vi frem til at modtage din ansøgning på mol@aab.dk. Mærk ansøgningen
”afløser afd. 54”. Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte inspektør
Michael Olsen på tlf. 44 68 60 12.
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