EJENDOMSSERVICETEKNIKER
Østjysk Bolig søger pr. 1. oktober eller snarest derefter en ejendomsservicetekniker til vores driftsafdeling i Aarhus.
OM STILLINGEN:
Du vil blive en del af et team på 13 ejendomsserviceteknikere, og I vil have det fælles ansvar for
beboerservice, drift og vedligeholdelse af Østjysk Boligs ungdoms- og familieboliger i Aarhus og
omegn. Udover samarbejdet i teamet vil du løbende skulle samarbejde med din driftsleder samt
øvrige kolleger fra Østjysk Bolig.
DINE ARBEJDSOPGAVER VIL BL.A. VÆRE:
•
Elektronisk udførelse af ind- og udflytningssyn, nøgleudlevering og mangellister
•
Vedligeholdelse af de elektroniske låsesystemer og nøglebrikker
•
Rekvirering af og tilsyn med håndværkere i afdelingerne
•
Beboerservice og mindre vedligeholdelsesarbejder
•
Daglig drift og vedligeholdelse af bygninger
•
Renholdelse af fællesarealer og udearealer
•
Håndtering af renovation og storskrald
•
Vejledning i energi og indeklima samt energiregistrering
DERUDOVER LÆGGER VI VÆGT PÅ, AT DU:
•
Har en faglig baggrund som ejendomsservicetekniker, en håndværksmæssig 			
uddannelse, eller bare hænderne rigtigt skruet på - og du må gerne have kendskab til 		
eller erfaring fra den almene boligsektor
•
Er serviceminded, venlig og imødekommende over for alle beboergrupper
•
Kan arbejde selvstændigt, ligesom du skal være en del af et team
•
Er god til at planlægge og strukturere din arbejdstid
•
Kan bevare overblikket - også i pressede situationer
•
Er flydende i dansk, og god til at udtrykke dig såvel skriftligt som mundtligt
•
Taler et relativt godt engelsk, og du må også gerne kunne begå dig skriftligt
•
Har et solidt kendskab til brugen af IT, herunder Officepakken
•
Har kørekort og kan stille egen bil til rådighed
Vi tilbyder et job i en organisation med ca. 60 ansatte. Vi er et godt team med stor rummelighed,
og humor fylder en del i vores hverdag. Du får løn efter kvalifikationer og gældende overenskomst. Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte driftsleder Johnny Schultz på 26 31 35 01
eller jos@ojba.dk.
Din ansøgning skal sendes til job@ojba.dk. Ansøgningen skal sendes i ét samlet PDF-dokument.
Vi holder løbende ansættelsessamtaler, og vi tager dette opslag ned, når vi har fundet den rette
kandidat.

