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VI SØGER 
EJENDOMSFUNKTIONÆR 

 
Selskabet har en ledig stilling i Lyngparken til besættelse snarest muligt. 
 
Ejendomsfunktionæren har i samarbejde med kollegerne det daglige ansvar for: 

• drift og vedligehold af bebyggelsen 

• beboerservice/småreparationer 

• renholdelse og pasning af grønne områder 

• snerydning og glatførebekæmpelse 

• vedligeholdelse af bygninger, inventar, værktøj og maskiner 

• øvrige forefaldende opgaver 
 
Vi forventer, at du har: 

• erfaring med og lyst til at udføre håndværksmæssige opgaver, da vi laver mest muligt selv 

• erfaring med grønne områder 

• erfaring med betjening af forskelligt materiel 

• kørekort til traktor 
 
Der vil blive lagt vægt på, at du: 

• er serviceorienteret og har gode samarbejdsevner 

• har flair for service og gode menneskekundskaber 

• har hænderne rigtigt skruet på 

• har stor ansvarlighed og psykisk robusthed 

• er fleksibel og initiativrig 

• har en god portion humoristisk sans 
 

Løn- og ansættelsesforhold: 

• Ansættelse snarest muligt  

• Arbejdstid 37 timer pr. uge, overarbejde kan forekomme 

• Løn efter overenskomst mellem BL og ESL 
 
Vi tilbyder gode udviklingsmuligheder og arbejder målrettet med udvikling af alle medarbejderes 
kompetencer. Vi tror nemlig på, at spændende opgaver, selvstændighed og fleksibilitet i jobbet 
giver tilfredse medarbejdere og gode resultater. 
 
Lyngparken holder til på Lyngparken 79, 2800 Kgs. Lyngby, og vi er 1 varmemester og 3 
medarbejdere, der står for renholdelse af 4 afdelingers grønne arealer og vedligeholdelse af 
bygningerne. 
 
Henvendelser om stillingen kan rettes til inspektør Jens Bielefeldt, telefon 39 69 25 44. 
 
Der skal forevises børne- og straffeattest inden ansættelsen. 
 
Ansøgning og CV skal sendes til ps4700@abg.dk senest den 22. april 2020. Vi forventer at holde 
samtaler i uge 18. 
 

 

 

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe er en almen boligorganisation med ca. 4.700 boliger, 

fordelt på 43 boligafdelinger, alle placeret i Gladsaxe Kommune, og beskæftiger ca. 90 

medarbejdere – heraf 21 i administrationen 
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