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fabo 
Ejendomsfunktionær til Synsteam i Kolding og omegn 
- med fokus på ind- og fraflytningssyn 
 

Vi søger en kollega m/k på fuld tid med tiltrædelse senest 1. december eller snarest muligt.                                 
Du vil blive en del af vores team på knap 30 medarbejdere i Kolding og omegn, hvor vi betjener                         
ca. 3.900 lejemål. Din nærmeste leder bliver teamlederen af synsteamet.  

Arbejdsopgaverne vil primært bestå af syn af lejemål, opfølgning på flyttesager herunder mindre 
håndværksopgaver og tilsyn med eksterne håndværkere – du vil sammen med 4 kollegaer blive en del af 
denne proces.  

Jobbet er meget udadvendt og du er ofte det første indtryk, vores lejere får af ALFABO. Derfor er det 
vigtigt, du trives med menneskelig kontakt, og har en god forståelse for menneskelige reaktionsmønstre.   

Vi syner primært elektronisk og har faste priser på primære opgaver i forbindelse med synsprocessen. 
Der er dog nogle tilfælde, hvor en anslået pris skal anføres. Det er derfor ønskeligt, at du har en 
håndværksmæssig baggrund, men det er intet krav. Du skal kunne arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt, 
og du vil i høj grad have indflydelse på tilrettelæggelsen af dine arbejdsopgaver. 

 
Stillingen: 
Ejendomsfunktionærens primære opgaver er: 

• Gennemførelse af ind- og fraflytningssyn, samt opfølgning på flyttesager  
• Forskellige mindre håndværksopgaver i fraflyttede boliger  
• Fremvisning af boliger 
• Håndtere nye indflyttere  
• Øvrige forefaldende opgaver. 

 

Kvalifikationer: 
• Erfaring med håndværksmæssige opgaver, og gerne som faglært  
• Forståelse for økonomi 
• Fortrolig med Pc’er på brugerniveau og gerne med PC-kørekort 
• Har kørekort til personbil kategori B  

 

Desuden vil der blive lagt vægt på, at du: 
• Er serviceorienteret og har gode samarbejdsevner 
• Er venlig og har en imødekommende optræden overfor beboere  
• Arbejder selvstændigt, struktureret og effektivt  
• Er fleksibel og initiativrig 
• Har ren straffe- og børneattest 

 

Vi tilbyder: 
ALFABO tilbyder gode udviklingsmuligheder og arbejder målrettet med udvikling af alle medarbejderes 
kompetencer. Vi tror på, at spændende opgaver, selvstændighed og fleksibilitet i jobbet giver tilfredse 
medarbejdere og gode resultater.  
Løn og pension i henhold til gældende overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og 
Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning. Du tilbydes desuden en sundhedsforsikring. 
 
Kontakt: 
Vil du høre mere om jobbet, kan du ringe til teamleder Kim Poetzsch på telefon 73 70 81 55, eller skrive 
pr. mail til synsteam@alfabo.dk - att.: Kim Poetzsch. 
 
Ansøgning: 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedlagt CV på mail job@alfabo.dk senest den 7. november 
2021. De udvalgte kandidater vil blive indkaldt til samtaler, som afholdes i uge 45.  
Hvis du ikke har hørt fra ALFABO inden den 12. november 2021, er du desværre ikke i betragtning til 
stillingen. 
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