
Stillingsopslag 

Byggeteknisk medarbejder til teknisk afdeling i Frederikshavn Boligforening 

Teknisk afdeling består af, 1 teknisk chef samt 6 medarbejdere med forskellige tekniske 

baggrunde og uddannelser.  

Vi er en Boligforening der har stort fokus på vedvarende energi, bæredygtighed samt den 

grønne omstilling generelt, så interesse og viden indenfor disse områder hos den nye 

medarbejder, vil være et stort plus.  

En Boligforening er en politisk og beboerdemokratisk arbejdsplads. Der vil være dialog med 

beboerne i afdelingerne omkring diverse projekter, men også daglig kontakt til beboerne som 

kan have spørgsmål til deres bolig.  

Dine primære opgaver vil være: 

• deltage i den daglige drift i afdelingen, hvor ad hoc-opgaver er en del af arbejdsdagen 
• gennemføre mindre og mellemstore entrepriser fra projektering til aflevering 

• ansvarlig for 1 og 5 års eftersyn på egne entrepriser 
• byggeteknisk rådgivning 

• arbejde med Microsoft Office-pakkens programmer 

Kvalifikationer: 

Vi forestiller os, at du kommer med en byggeteknisk uddannelse som evt. bygningskonstruktør 

eller med anden erfaring eller uddannelse der gør, at ovennævnte arbejdsopgaver kan udføres 
på en professionel og tilfredsstillende måde. Erfaring fra erhvervslivet med ovenstående 

primære opgaver, vil være en nødvendighed. 

Dine personlige kompetencer: 

 

• arbejder struktureret, selvstændigt og målrettet 

• kvalitetsbevidst og detaljeorienteret 
• du er en del af et hold og er god til og acceptere de forskelligheder, som måtte være 

blandt dine holdkollegaer 

• kan acceptere en politisk beslutning, som du måske umiddelbart ikke er enig i, men vil 

og kan arbejde loyalt videre, indenfor de fastsatte rammer 

 

Vi tilbyder dig: 

Lønnen forhandles efter kvalifikationer og indeholder herudover pensionsordning og 

sundhedsforsikring. 

Som udgangspunkt er arbejdsstedet, Harald Lunds Gade 15, 9900 Frederikshavn. 

Ansøgeren skal have gyldigt kørekort til bil. 

Ansøgning: 
Kan du se dig selv i ovenstående stilling, så hører vi meget gerne fra dig snarest – dog 

senest den 16.oktober 2020. Ansøg venligst med CV og ansøgning på mail 
ansogning@fbmail.dk 

For information om stillingen, kontaktes teknisk chef Jesper Nymark, enten på                  

mobil 2916 5797 eller mail jesper@fbmail.dk. 
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