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UBSBolig A/S søger 

 
Ejendomsfunktionær 
 
Vi søger 1 engageret og positivt indstillet ejendomsfunktionær til 2 kommende driftsfællesskaber i København 
og Roskilde. Det forventes at man besidder med gode samarbejdsevner, gerne med erfaring fra lignende job 
og/eller håndværksmæssig baggrund. 
 
Stillingen 
 

• Dine opgaver: 
• Du vil i samarbejde med din driftsleder og kollegaer have det daglige ansvar for: 
• Drift og vedligehold af grønne områder, hvilket vægtes højt i denne stilling 
• Beboerservice/småreparationer 
• Renholdelse og vedligeholdelse af ejendommenes bygninger og anlæg, herunder fejning, oprydning, 

affaldshåndtering og pasning af grønne arealer. 
• Vedligeholdelse af inventar, værktøj og maskiner 
• Den daglige drift i København varetages fra et lokalt ejendomskontor med 3 ansatte. 
• Den daglige drift i Roskilde varetages fra et lokalt kontor i Roskilde hvor der pt. er ansat 4 medarbejdere. 
• Stillingen kræver kørekort og at man kan stille bil til rådighed. 

 
Vi forestiller os, at du: 
 

• Er god til både at samarbejde i teams og arbejde selvstændigt. 
• Har lyst og evner til at udføre et servicejob i en skiftende hverdag. 
• Yder en høj service over for beboere. 
• Arbejder struktureret. 
• Gerne med erfaring fra den almene sektor. 

 
Vi tilbyder: 

• Løn i henhold til overenskomst ml. BL og ESL 
• Afregning af kørsel efter statens takster 
• Arbejdstøj 
• Et ansvarsfuldt, alsidigt og udfordrende job, sammen med gode kollegaer 
• Gode muligheder for personlig og faglig udvikling 
• Et uformelt arbejdsmiljø. 

 
Arbejdstid 

• Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. 

Ansøgning og tiltrædelse 
Hvis du ønsker nærmere oplysninger til stillingen, kan projektleder Gert Stradel kontaktes på 33 34 77 81 eller 
på mail gs@ubsbolig.dk. Søg stillingen via mail på gs@ubsbolig.dk. 
Der vil blive afholdt samtaler løbende, og opslaget vil blive nedtaget når kvalificeret medarbejder er fundet. 
Tiltrædelse pr. 1. juni 2019 eller snarest muligt derefter. 
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