
 
 

 
                    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   Boligselskabet Plus Bolig søger en   

 

Ejendomsfunktionær 
til Farsø Boligselskab  
 

som brænder for at gøre en forskel for vores beboere og holder af at arbejde i grønne områder.   
 

Jobbet vil give dig mange spændende og varierende arbejdsopgaver:   

 
• Renholdelse af udendørsarealer  

• Eftersyn og vedligeholdelse af fællesarealer  

• Græsklipning, hækklipning, fjerne ukrudt m.m.  

Udvendig bygningsvedligeholdelse  

• Snerydning og glatførebekæmpelse (vagtordning)  

• Vedligeholdelse af maskiner og materiel  

• Beboerservice  

• Betjening af servicekontoret, herunder kontorarbejde   

• Ad-hoc opgaver  

 

Et højt servicegen og gode kommunikationsevner kendetegner dig som person. Du har det godt med at omgås mange forskellige 

mennesker, hvor din udadvendte og positive personlighed har en smittende effekt på andre – her ses hjælpsomhed og empati som nogle af dine 

stærkeste kompetencer.  

Din positive tilgang til tingene gør, at du ser muligheder frem for begrænsninger – Kvalitet afspejler dit arbejde, hvor du arbejder bedst i struktur og 

orden.       

Da I kun er 2 medarbejdere, er det vigtigt, du kan og også motiveres af at arbejde selvstændigt, hvorfor du ses som mødestabil, pligtopfyldende og 

selvkørende.     

 

Håndværksmæssig uddannelse, gerne erfaring indenfor det grønne er ikke et krav men vil være at foretrække.   
Det er nødvendigt, at du har erfaring med anvendelse af IT, herunder er fortrolig med Office-pakken.  

Da vi også har engelsksprogede kunder, er det nødvendigt, du har engelskkundskaber på brugerniveau.   

 

Et alsidigt job med frihed under ansvar får du hos os. Du får en dygtig leder/kollega, som altid er parat til at sparre og vende tingene med 

dig. Løn er efter gældende overenskomst for ejendomsservice.  

Der er tale om en fast stilling på 37 timer. Du skal have gyldigt kørekort og kan stille egen bil til rådighed.  

Til stillingen kræves ren straffe- og børneattest.   
 

Er du vores nye kollega så skynd dig at sende din ansøgning. Vi afholder ansættelsessamtaler løbende, og vi håber at kunne få en ny kollega 

hurtigst muligt. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til stillingen.  

 

Varmemester, Søren Bay Pedersen på telefon 25 19 29 98 

Driftsleder, Thomas Jørgensen på telefon 25 23 10 58 

 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

Din ansøgning sender du via dette link: https://e-recruitment-tool.myhrsol.com/PlusBolig/Jobs/TemplatePreview/6650 

 
 

Plus Bolig administrerer Farsø Boligselskab, som servicerer 217 lejemål fordelt på 10 lokationer med en varieret boligmasse bestående af 

lejligheder/etageejendomme og rækkehuse. 
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