
 

 

 
SERVICETEKNISK ADMINISTRATIV MEDARBEJDER  
TIL NYOPRETTET SERVICECENTER 

Brænder du for at løse konkrete problemer? Er du serviceorienteret, og er du god til at tale med 
andre mennesker, uanset hvem de er? Kunne du samtidig tænke dig et job i en organisation i 
udvikling, og vil du selv være med til at sætte præg på dit jobindhold i en af to helt nyoprettede 
stillinger i vores kommende servicecenter?  

Så er stillingen som serviceteknisk administrativ medarbejder måske noget for dig. 

I AAB Vejle lægger vi vægt på hele tiden at yde en god service til vores beboere. Derfor åbner vi 
den 1. september 2020 et nyt servicecenter, hvortil vi søger to nye medarbejdere. I stillingen 
som serviceteknisk administrativ medarbejder kommer du til at arbejde tæt sammen den nye 
administrative medarbejder, og I vil begge have stor kontakt til beboere, kolleger, håndværkere 
og leverandører. Nogle af opgaverne ligger allerede nu fast. Andre definerer vi sammen 
undervejs, efterhånden som servicecentret bygges op. 

Om jobbet 
Som vores nye servicetekniske administrative medarbejder, vil du være bindeled mellem 
beboerne og den kollega, håndværker eller anden leverandør, der skal løse de praktiske 
opgaver i den enkelte bolig eller i hele boligområdet. Det vil derfor være en fordel, hvis du har 
erfaring som håndværker eller ejendomsservicetekniker. 

Nogle af de centrale opgaver i stillingen er: 

 Ekspedition af beboere – både personlige, skriftlige og telefoniske henvendelser 
 Vurdering af håndværksmæssige problemer, og hvordan de skal løses 
 Indgåelse af aftaler med kolleger, håndværkere og leverandører omkring løsning af 

opgaverne 
 Information til beboerne om status på opgaver samt opfølgning heraf 
 Håndtering af vores opgavestyringssystem på superbruger-niveau 

Vi forventer, at du: 
Vi lægger vægt på, at du har gode samarbejdsevner, og at du servicerer vores beboere på en 
venlig og effektiv måde. Det har også stor betydning, at du er initiativrig, kan arbejde 
selvstændigt, struktureret og løsningsorienteret. 

I AAB Vejle bliver du del af en ansvarlig arbejdsplads, hvor vi hele tiden anstrenger os for at 
levere god service til vores beboere samtidig med, at vi har en effektiv drift og en høj 
arbejdsglæde. Du bliver en del af en engageret teknisk afdeling, og du får gode muligheder for 
at være med til at forme dit job og udvikle en helt ny funktion med en bred berøringsflade.  



Stillingen er på fuldtid. Løn og pension i henhold til Overenskomst mellem BL og HK. 

Er du interesseret? 
Send din ansøgning mrk. ”Serviceteknisk administrativ medarbejder” hurtigst muligt og senest d. 
10. maj 2020 til hr@aabvejle.dk. Vi forventer at holde samtaler i uge 21. Tiltrædelse senest pr. 
1. august 2020.  

Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Teknisk chef, Betina Gagsch 
på telefon 20 10 61 56. 

 
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. 

  

 
       


