
 

 

AAB VEJLE SØGER 
EJENDOMSFUNKTIONÆR/GARTNER 
En af vores ejendomsfunktionærer skal på pension og vi søger derfor en ny kompetent 
ejendomsfunktionær/gartner til vores 2 boligafdelinger i Løget. 

Hovedopgaver:  

 Pleje og vedligeholdelse af grønne områder 
 Renholdelse af fællesområder 
 Affaldshåndtering 
 Forefaldende service- og vedligeholdelsesmæssige opgaver 
 Beboerservice 
 Glatførebekæmpelse – også uden for normal arbejdstid 

 
Vi forventer, at du: 

 Har en relevant faguddannelse eller erfaring fra en lignende stilling 
 Har erfaring med planter, jord, græs og pleje heraf uden kemikalier 
 Har evne og vilje til at gå foran - også i det praktiske arbejde 
 Har kørekort til personbil og er vant til at arbejde med maskiner 
 Er udadvendt og trives med at have en stor kontaktflade og mange ’bolde i luften’ 
 Er mødestabil, serviceorienteret med gode kommunikations- og samarbejdsevner 
 Kan håndtere mange forskellige personer og arbejdsopgaver 
 Kan arbejde såvel selvstændigt som i teams og er forandringsparat 

 

Vi tilbyder: 

 Et selvstændigt og varieret job i en spændende hverdag 
 Alsidige arbejdsopgaver fra A-Z 
 Ansættelse på en arbejdsplads med positive og engagerede kollegaer, og hvor humor er 

en vigtig del af hverdagen 
 Gode muligheder for personlig og faglig udvikling 
 Gode løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst med ESL 

 

Vil du høre mere om jobbet og om os, så kontakt inspektør Kent Brejnholt på telefon 20106144. 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og dit CV senest den 19. april 2020. 

Send ansøgning og CV til hr@aabvejle.dk. I emnefeltet skal du skrive ”Ejendomsfunktionær”. 

Tiltrædelse hurtigst muligt. 

 



 

Om AAB Vejle 
AAB Vejle er en almen boligorganisation bestående af 4.248 boliger, der omfatter familieboliger, 
ældreboliger, plejeboliger, ungdomsboliger og værelser fordelt på 21 afdelinger i Vejle. 

Almene boliger er for alle, og de findes i samtlige kommuner. Almene boliger er 
udlejningsboliger ejet af boligforeninger. I almene boliger er der et beboerdemokrati, og der er 
ingen, som må tjene på huslejen. 

I AAB Vejle er der ansat 30 medarbejdere i administrationen og 50 indenfor 
ejendomsfunktionærområdet. 

  

 
       


