
ENGAGERET
BYGNINGSINSPEKTØR

- med flair for ledelse og udvikling

ER DU VORES NYE KOLLEGA I TEKNISK AFDELING?
Som vores nye inspektør skal du være med til at sikre et højt kvalitets- og serviceniveau for vores 
beboere i forbindelse med drift og vedligehold af vores boligafdelinger. Derudover får du en 
central rolle i udviklingen af driften af vores boligafdelinger, så det følger FABs mål om at være et 
moderne, bæredygtigt og medmenneskeligt boligselskab. 
Som inspektør får du en bred kontaktflade til kolleger, afdelingsbestyrelser, beboere og samar-
bejdspartnere og er involveret i spændende tværgående projekter – både bygningsmæssige og i 
bæredygtig udvikling/optimering af driften.
I 2021 går vi i gang med at nytænke og udvikle hele vores driftsorganisation og tekniske afdeling 
- en spændende proces, som kommer til at køre det meste af 2021 og som du naturligt bliver en 
del af. 

OM FAB
FAB er et af Fyns og Danmarks store almene boligselskaber med ca. 8.800 boliger, som i alt huser ca. 20.000 beboere fordelt på mere end 100 
bolig afdelinger over hele Fyn. FAB´s administrationskontor ligger centralt på Vestre Stationsvej i Odense, tæt på både banegård, kommende letba-
ne og gågader. 
FAB fik i 2019 en strategi, som sætter retningen for vores virke og udvikling: Vi driver en moderne forretning, vi går den grønne vej og vi tager 
vores almene og sociale ansvar alvorligt. Og så arbejder vi på at være en af Danmarks bedste arbejdspladser med glade og engagerede medarbej-
dere.  Læs mere på www.fabbo.dk/strategi.

PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER
• Tilrettelægge, styre og udvikle den overordnede drift og vedligehol-

delse af afdelingernes bygninger og boliger i samarbejde med FABs 
tekniske chef, driftschef og ejendomsfunktionærerne, så vi overhol-
der vores serviceaftaler.

• Udarbejdelse og opfølgning af boligafdelingernes budgetter, herun-
der 30 års planlægning, for de enkelte afdelinger i samarbejde med 
afdelingsbestyrelserne.

• Ansvar for udførelse af renoverings- og større ombygningsprojekter, 
og samarbejde/ forhandling med leverandører, entreprenører m.fl.

• Servicering af og samarbejde med vores beboerdemokrati og afde-
lingsbestyrelser.

• Samarbejde med vores byggeafdeling i forbindelse med nybyg  
gerier og helhedsplaner.

 
FAGLIGE KVALIFIKATIONER 
• Du har en byggeteknisk uddannelse f.eks. som bygningskonstruktør 

eller lign. Og gerne med en håndværksmæssig baggrund.
• Du har erfaring med personaleledelse og blik for dine medarbejderes 

trivsel og udvikling - både på teamniveau og individuelt. 
• Du kan starte, styre og afslutte større byggeprojekter til tiden og 

indenfor de økonomiske rammer.
• Du er erfaren bruger af de gængse IT-systemer.
• Du har interesse og flair for god regnskabs- og budgetforståelse.

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER
• Du er udadvendt, holder af mennesker og trives med at have en stor 

kontaktflade og mange ‘bolde i luften’.
• Du er en serviceorienteret og konstruktiv samarbejdspartner med 

gode kommunikationsevner.
• Du er troværdig, selvstændig.
• Du har gennemslagskraft, samtidig med at du møder alle ‘i øjenhøjde’.
• Du har kørekort og egen bil til rådighed.
 
VI TILBYDER
• Et selvstændigt og fleksibelt job med stor indflydelse på arbejdets 

tilrettelæggelse.
• Gode sparringsmuligheder og gode dygtige kolleger.
• En åben ledelsesform og et godt arbejdsmiljø med ‘højt til loftet’.
• Gode muligheder for personlig og faglig udvikling.
• En konkurrencedygtig løn samt en god ferie- og pensionsordning.

KONTAKT
Vil du høre mere om jobbet og om os, så kontakt vores 
tekniske chef Jens Svane på telefon 24862854 eller via 
mail js@fabbo.dk.

Se vores tekniske afdeling på: www.fabbo.dk/teknik og drift.
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ANSØGNING 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt dit 
CV, som mailes i en samlet pdf til job@fabbo.dk. Mærk 
ansøgningen ‘Inspektør’.

Tiltrædelse snarest muligt.

Ansøgningsfrist er onsdag den 3. februar 2021, kl. 12.  
Vi planlægger at holde samtaler i uge 6.
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