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DJURSBO SØGER EJENDOMSFUNKTIONÆR
MED RELEVANT ERFARING
djursBO udvikler driftsområdet, og vi søger derfor en ejendomsfunktionær til job på fuld 
tid, med tiltrædelse snarest muligt og senest d. 1. november 2021. 

Den primære arbejdsopgave er at varetage den daglige drift, med beboerservice og 
dagligt tilsyn med bygninger i samarbejde med dine kollegaer.

Herudover skal du deltage i vedligeholdelse af afdelingernes grønne områder.

Stillingen
Ejendomsfunktionæren har ansvar for:
• Beboerservice, småreparationer og øvrige forefaldende opgaver
• Ind- og udflytningssyn af lejemål
• Kontrol og servicering af bygningernes tekniske installationer
• Renholdelse og vedligeholdelse af de grønne områder, herunder plantepleje.
• Deltagelse i snerydning og glatførebekæmpelse. 
• Diverse administrative opgaver i samarbejde med driftschef.
 Kvalifikationer
• Du har erfaring fra ejendomsserviceområdet.
• Du kan arbejde selvstændigt og indgå i et mindre team. 
• Du kan selvstændigt håndtere pasning af grønne områder og kan planlægge egen tid.
• Du er serviceminded, og har en sikker og positiv fremtræden.

Endvidere vil der blive lagt vægt på, at du 
• Aktivt deltager i djursBO’s udvikling, herunder arbejdet med effektivisering af arbejds-
    gange.
• Er åben og udadvendt samt er god til at samarbejde med ledelse, beboere og kolleger.
• Er fleksibel og initiativrig.
• Har ren straffe - og børneattest.

Din profil
Du er en moden, selvstændig person som beboerne og kollegaer kan have tillid til. Du be-
høver ikke at have arbejdet i en boligforening, men ansøgere med erfaring fra ejendoms-
service vil blive foretrukket.

Vi tilbyder
Et udviklende job i en spændende organisation i hastig udvikling, med gode ansættelses-
forhold, løn og pension iht. overenskomst samt en fælles sundhedsforsikring.
 
Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte driftschef Anders Æ. Kjeldgaard på tlf. 40 
44 12 61 eller mail: ak@djursbo.dk.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning vedlagt CV til mail@djursbo.dk. Den skal være os i hænde senest 
onsdag d. 22. september 2021. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 39.

djursBO er en almen boligorganisation, som er beliggende i Syddjurs Kommune, og som 
råder over ca. 2.000 boliger til unge, ældre, familier og enlige. djursBO er etableret
d. 1. april 2012 som en sammenlægning af Boligforeningen Djursland 
og Ebeltoft Boligselskab. Administrationen
har hovedsæde i Hornslet.


