Boligforeningen AAB søger varmemester
Service ● Forandring ● Engagement ● Trivsel ● Samarbejde
Boligforeningen AAB søger en engageret og serviceorienteret medarbejder til stillingen som
varmemester, hvor din primære arbejdsplads bliver i en boligafdeling på Østerbro. Du er samtidig
tilknyttet vores driftscenter i Københavns nordvest kvarter, hvor teamets ugentlige tavlemøde bliver
afholdt. Som en del af driftscenteret, samarbejder du med ejendomsfunktionærer ansat i andre
boligafdelinger og du skal derfor forvente, samarbejde på tværs af boligafdelingerne og i akutte
situationer afløse for kolleger i Storkøbenhavn.
Vi leder efter en varmemester som kan arbejde selvstændigt, effektivt og ansvarligt. Du skal trives
med at arbejde tæt sammen med din nærmeste kollega og det er vigtigt, at I sammen kan
planlægge og tilpasse arbejdsopgaverne, så der driftes optimalt. Det forventes samtidig, at du har
lyst til at samarbejde med teamet i driftscenteret og er parat til at omprioritere dine opgaver, hvis
situationen kræver det.
Afdelingen på Østerbro, hvor du vil have din daglige gang, er opført i 1920’erne og har 246 lejemål.
Dine primære arbejdsopgaver vil være daglig drift af afdelingen, f.eks. administrativt arbejde,
renholdelse af udearealer, pasning af grønne områder, tilsyn med varmeanlæg, modtagelse af nye
beboere og stå for flytteboliger.
Vi søger en kollega der
• Har grønne fingre og trives med at passe grønne områder
• Er ansvarsbevidst, arbejder selvstændigt og serviceorienteret
• Bevarer overblikket i travle perioder
• Tager initiativ og engagerer dig i det, du fortager dig
• Er god til at prioritere arbejdsopgaver, så de løses til aftalt tid
• Er nysgerrig og drives af samarbejde på tværs i foreningen.
Vi tilbyder
• Ansættelse i en tidsbegrænset stilling på et år
• 30 timers arbejdsuge, eksklusive frokost
• En forening i forandring og vækst
• Mulighed for at sætte præg på egne opgaver
• Sundhedsforsikring
• Løn og ansættelse efter overenskomst mellem BL – Danmarks Almene Boliger og
ESL.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning på job@aab.dk. Mærk ansøgningen ’Varmemester
afdeling 14/30’.
Ansøgningsfristen er den 29. maj 2018 kl. 12.00.
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte inspektør Lennart Bo Ravn på
tlf. 21 24 44 35.

