
 
 
 

 
2 ejendomsfunktionærer søges til Nordens største kollegium 

 
Har du lyst til at være en drivkraft i vores team ifm. servicering af beboere og vedligeholdelse af grønne arealer? Så 
er dette opslag måske lige noget for dig!  
 
Vi søger 2 engagerede, kompetente og motiverede ejendomsfunktionærer til Øresundskollegiet med i alt 1.024 
lejemål og flere store, grønne områder.  
 
Arbejdsopgaver 
Du vil i samarbejde med din ejendomsmester og kollegaer have det daglige ansvar for: 

• Beboerservice, småreparationer samt reparationer ifm. fraflytninger 
• Drift og vedligeholdelse af grønne områder 
• Renholdelse og vedligeholdelse af ejendommenes bygninger og anlæg, herunder fejning, oprydning og 

affaldshåndtering 
• Beredskab fx ved snerydning og glatførebekæmpelse 
• Vedligeholdelse af inventar, værktøj og maskiner 
• Særligt for den ene ejendomsfunktionær: 

Foretage syn af flytteboliger 
• Særligt for den anden ejendomsfunktionær: 

Byggeteknisk interesse – ’sløjdlærer’ 

Profil  
Vores nye ejendomsfunktionærer skal kende betydningen af at være serviceminded, må gerne være 
’sløjdlærer’ af natur, og skal finde glæde i at samarbejde med frivillige beboere, i aldersgruppen 18-30 
år. Og så skal de være klar på at løfte fælles, når opgaverne kræver d et. Derudover forventer vi, at 
vores nye kollegaer:  

• har lyst til at samarbejde med kollegiets beboere, særligt frivillige og beboerdemokrater, og 
tør at gå forrest i samarbejdet 

• har gåpåmod 

• har lyst til et servicejob, hvor man skal være klar til forandringer 

• har en håndværksmæssig baggrund, eller anden relevant erfaring 

• kan arbejde selvstændigt, men også forstår at være teamplayer 

• kan it på brugerniveau 

• har lyst til at indgå i et team, også socialt 
 
Vi tilbyder: 

• Mulighed for at gøre en forskel i hverdagen for dit team og dine beboere, i en stor afdeling 
med en bred vifte af opgaver 

• Afdelingen varetager ligeledes administrationen af Sofiegården kollegie, hvorfor det må forventes, at dele 
af arbejdet vil foregå på Sofiegården. Sofiegården er et mindre kollegie beliggende på Christianshavn i 
indre København.  

• Dygtige kollegaer, der er gode til at samarbejde og have det sjovt i det daglige 

• En fuldtidsstilling på 37 timer om ugen. Du må forvente, at der i begrænset omfang kan fore-
komme arbejde uden for normal arbejdstid – fx i forbindelse med snerydning  

• Løn i henhold til overenskomst ml. BL og ESL samt evt. kvalifikationstillæg 
 
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Administrativ Leder Charlotte Simon-
sen på hverdage mellem kl.09:00-14:00 på tlf.: 2092 7206.  
 
Søg stillingen ved at sende din ansøgning og dit CV via dette link https://www.jobindex.dk/vis-job/h990311.  
Ansøg snarest muligt, da vi afholder jobsamtaler løbende og sætter annoncen offline, når rette kandidater er fun-
det.  
 

https://www.jobindex.dk/vis-job/h990311


 
 
 
 
 
 
Ansættelsesstart snarest muligt og senest den 1. september 2020.  
 
Der vil blive indhentet referencer, og der skal fremvises straffeattest. Det er desuden en forudsætning 
for ansættelse, at der kan indhentes en børneattest uden anmærkninger.  
 


