
Serviceinspektør søges til FællesBo i Herning

STILLINGEN
Som serviceinspektør får du bl.a. ansvaret for udvalgte bolig- 
afdelinger med dertilhørende inspektøropgaver: Drifts- og  
vedligeholdelsesplaner, budgetopfølgning, beboermøder og  
ad hoc inspektør-opgaver.

Du kommer til at indgå i et team med 4 andre serviceinspektø-
rer, og din nærmeste reference bliver drifts- og projektchef Peter  
Bøgebjerg Mortensen.

Stillingen forudsætter, at du har en byggeteknisk baggrund, har 
flair for tal og budgetter og sidst men ikke mindst er erfaren bruger 
af IT-systemer og bruger dem aktivt i dag. 

DIN PROFIL
En stor del af jobbet består i beboerservice, hvorfor det er meget 
vigtigt, at du har et godt overblik, er serviceminded, tålmodig og 
har en god evne til at kommunikere, lytte og handle. 

I forhold til beboerdemokratiet kan der i perioder forekomme stor 
mødeaktivitet uden for normal arbejdstid, og derfor kræver job-
bet en vis fleksibilitet i forhold til arbejdstiden. Kørekort til person-
bil er også et krav. 

Ledelseserfaring vil være at foretrække, da en vigtig del af jobbet 
består i at lede og coache ca. 9 ejendomsfunktionærer. 

HVAD TILBYDER FÆLLESBO?
Vi kan tilbyde en attraktiv og spændende arbejdsplads med 
plads til udvikling af den enkelte medarbejder. Omgangstonen er  
uhøjtidelig, og samarbejde samt hjælpsomhed blandt kollegaer 
vægtes højt. 

Du tilbydes løn efter gældende overenskomst.

Stillingen ønskes besat pr. 1. april eller snarest muligt.

ØNSKER DU AT VIDE MERE
For flere oplysninger vedrørende stillingen er du velkommen til 
at kontakte drifts- og projektchef Peter Bøgebjerg Mortensen på  
tlf. 9626 5867 eller 2924 5909.

Ansøgningen samt CV sendes til HR medarbejder  
Marianne Mathiasen pr. mail mma@faellesbo.dk eller post,  
FællesBo, Nygade 20, 7400 Herning, senest den 16. februar 2022. 

FællesBo er en almen boligorganisation med 4.983 boliger i Herning og omegn.  
FællesBo har ca. 98 engagerede medarbejdere. Hovedopgaverne er at opføre,  
udleje, administrere, vedligeholde og modernisere bygninger og almene boliger med 
udgangspunkt i service og høj kvalitet. For yderligere information: www.faellesbo.dk.


