
DYGTIG MALER SØGES 
TIL HÅNDVÆRKERAFDELING

Østjysk Boligs Håndværkerafdeling søger en dygtig maler med tiltrædelse snarest muligt. Du vil blive 
en del af et servicehold med 11 håndværkere, og du vil hovedsageligt komme til at udføre almindeligt 
malerarbejde efter flyttesyn og bygningsvedligehold.

OM STILLINGEN
Stillingen er på 37 timer ugentligt, og alt arbejde foregår i vores afdelinger i og i omegnen af Aarhus 
og Ry. Store dele af arbejdet foregår i vores beboeres boliger, så god service og venlighed er en 
selvfølge for alle vores medarbejdere.

Med stillingen følger desuden pensionsordning, arbejdstøj og efteruddannelse. Vi stiller bil og mobil-
telefon til rådighed til arbejdsbrug.

OM DIG
Vi forventer, at du kan tale og skrive dansk, at du er serviceminded, fleksibel, har positiv erfaring med 
kundekontakt, og at du er åben over for nye og anderledes opgaver. Du skal kunne samarbejde med 
de øvrige kolleger, være indstillet på at arbejde med opgaver uden for dit eget fagområde, og du skal 
kunne tilrettelægge en stor del af dit eget arbejde. Har du humor og en positiv indstilling i hverdagen, 
er det absolut et plus. Derudover forventes det, at du har kørekort B, gerne E.

Ønsker du yderligere information om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Henrik Steenberg på 
tlf.nr. 86 15 12 15 eller mail hes@ojba.dk. Ansøgningsfristen er 2. februar 2017 klokken 12.00. Du 
skal sende din ansøgning i en mail til info@ojba.dk. Vi holder løbende ansættelsessamtaler.

Vi opfordrer alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsfor-
hold til at søge stillingen.

 
Østjysk Bolig administrerer ca. 2.800 almene boliger  
i Aarhus og Ry. Vi er ca. 70 ansatte i organisationen,  
heraf 21 i administrationen. Vi har en god arbejds- 
plads med et engageret team, stor rummelighed,  
arbejdsomhed og masser af humor. Håndværker- 
afdelingen er en afdeling med 11 ansatte, der bl.a.  
beskæftiger sig med renovering af organisationens  
boliger, indflyttersyn og planlagt periodisk vedligehold.


