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Ejendomsservicetekniker til BO-VEST

BO-VEST søger en ejendomsservicetekniker, der har hænderne skruet godt på, til vores stærke fællesskab i
Hovedstadsområdet. Hos os får du masser af frisk luft, glade kolleger og afvekslende opgaver.  

Velkommen til BO-VEST 
Din nye arbejdsplads bliver i Damgårdsarealet, der er beliggende i Albertslund og består af ca. 400 familieboliger, som primært
er rækkehuse. Boligerne ligger i �otte naturskønne områder og bidrager til en hyggelig og unik atmosfære. De i alt 9 afdelinger
er præget af hyggelige grønne miljøer med både legepladser og fælleshuse.

Du får 5 gode kolleger. Du bliver en del af et solidt sammenhold, her er god stemning og vi kan godt have det sjovt, mens vi
arbejder koncentreret og effektivt. 

Du vil referere til ejendomsmesteren og den fysiske placering vil være på ejendomskontoret.

Du sørger for ren- og vedligeholdelsen  
Som ejendomsservicetekniker har du medansvaret for den daglige udførsel af de arbejdsopgaver, der udøves af driften i
forhold til pasning og vedligeholdelse i afdelingerne samt betjening af afdelingernes beboere og håndværkere. Det forventes, at
du sammen med dine kolleger deltager i:

• Beboerservice i lejemålene 
• Besigtigelse og vedligeholdelse af fælleshuse, legepladser, maskinpark mm. 
• Renholdelse og pasning af udearealer 
• Snerydning og glatførebekæmpelse 
• Vedligeholdelse og oprydning i containergård

Du brænder for at arbejde ude og servicere beboere 
Du er uddannet ejendomsservicetekniker, og vi lægger vægt på, at du:

• Har overblik, er initativrig og har gode samarbejdsevner 
• Kan arbejde selvstændigt og i teams 
• Er hjælpsom og serviceminded 
• Kan formulere dig i skrift og tale

Lyder det som noget for dig? 
Vi tilbyder dig et spændende job med attraktiv lønpakke. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer ekskl. frokost. Løn- og
ansættelsesvilkår efter overenskomst mellem BL og ESL samt tilhørende lokalaftale. Herudover tilbyder vi gode
personaleforhold med bl.a. muligheder for faglig og personlig udvikling, sundhedsforsikring, personale- og kunstforening.

Ansøgning og kontakt 
Vil du høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte ejendomsmester Jan Jensen på telefon 60 35 28 91.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV og øvrige relevante dokumenter via linket nederst på siden. Ansøgningsfristen er

onsdag den 15. maj 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 21 med tiltrædelse snarest derefter. 
 
BO-VEST ønsker at fremme mangfoldighed, hvorfor alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til
at søge stillingen.

BO-VEST er et alment boligadministrationsselskab, der omfatter Vridsløselille Andelsboligforening, Albertslund Boligselskab,
Tranemosegård og Bo-Vita. Vi er et stærkt fællesskab i Hovedstadsområdet med over 16.000 boliger i Albertslund, Brøndby,
Greve, Ishøj og København. BO-VEST administrerer også Antenneforeningen af 1986, der sikrer billigt og stabilt TV, internet og
telefoni til foreningens mere end 20.000 medlemmer.

Søg jobbet

https://www.epos.dk/Rek/Domea/Application/CreateApplicant.aspx?lang=da&joblistId=8&JobOfferInstanceId=787
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