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Synsmedarbejder 

Brabrand Boligforening søger snarest en engageret og ambitiøs 

synsmedarbejder til at supplere vores synsteam på 6 personer. Stillingen er 

37/t pr. uge og du vil få reference til administrationschefen. I teamet er en 

teamkoordinator, der organiserer og koordinerer alle syn i boligforeningen i 

tæt samarbejde med udlejningsafdelingen og servicecentrene. 

 

Arbejdet omfatter hovedsageligt:  

 

• Syn i forbindelse med fraflytning og indflytning 

• Førsyn i forbindelse med opsigelse af lejemål 

• Mangelliste gennemgang, koordinering og håndværkerkontrol 

• Syn ved brug af vedligeholdelseskonti 

• Sundhedssyn af lejemål 

 

Du bliver en del af et spændende, multikulturelt miljø, hvor du udfordres 

fagligt og personligt, og hvor vi forventer, at du:  

 
• Er uddannet håndværker f.eks. maler, tømrer eller lignende og har 

praktisk erfaring som sådan 

• Er fortrolig med at arbejde med IT – og du har generelt ”teknisk 

snilde”. Vi anvender I-Syn (elektronisk syn) og MS Office 

• Er teamplayer, men at du også kan arbejde selvstændigt 

• Har kørekort til bil og kan stille bil til rådighed (kørsel efter statens 

takster) 

• Er omhyggelig og serviceminded i dit arbejde og trives med mange 

bolde i luften på én gang 

• Har en menneskelig robusthed, en positiv tilgang til andre mennesker 

og ser muligheder frem for begrænsninger 

• Er i besiddelse af godt humør, og lægger vægt på en positiv hverdag 

 

Det er desuden afgørende, at du kan begå dig ubesværet på dansk – både i 

skrift og tale. Det vil være en fordel, hvis du kan tale engelsk.  

 

Ansøgning og ansættelsesforhold 

 

Er du interesseret, så send en ansøgning til hr@bbbo.dk – mærket 

”Synsmedarbejder”. Ansættelse vil være snarest muligt. Har du spørgsmål til 

stillingen, så ring venligst til teamkoordinator Rikke Seiersen på telefon 8931 

7111. Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst mellem BL og ESL.  

 

Om Brabrand Boligforening  
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Brabrand Boligforening er en almen boligforening, der administrerer ca. 5.500 

lejeboliger i 29 afdelinger i Aarhus og omegn. I Gellerup og Toveshøj 

samarbejder vi med Aarhus Kommune om at gennemføre en helhedsplan, så 

området ændres fra udsat boligområde til en attraktiv bydel. Brabrand 

Boligforening har ca. 160 medarbejdere fordelt med ca. 40 medarbejdere på 

vores hovedkontor og ca. 120 medarbejdere i boligafdelingerne.  

Læs mere på bbbo.dk 

 


