ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE
Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal Telefon 39 69 25 44
2860 Søborg
E-mail: abg@abg.dk
www.abg.dk

Kontortid 09-13 (torsdag også 16-17.30)
Udlejning 10-13 (torsdag også 16-17.30)

VI SØGER
EJENDOMSFUNKTIONÆR
Selskabet har en ledig stilling som ejendomsfunktionær i Stationsparken 1 og 2 og Buddingeparken
til besættelse pr. 1. august 2022 eller efter nærmere aftale.
Ejendomsfunktionæren har i samarbejde med kollegerne det daglige ansvar for:
 drift og vedligehold af bebyggelsen
 beboerservice/småreparationer
 renholdelse og pasning af grønne områder
 snerydning og glatførebekæmpelse
 vedligeholdelse af bygninger, inventar, værktøj og maskiner
 øvrige forefaldende opgaver
Vi forventer, at du har:
 erfaring med og lyst til at udføre håndværksmæssige opgaver, da vi laver mest muligt selv
 erfaring med renholdelse og pasning af grønne områder
 erfaring med betjening af forskelligt materiel
 kørekort kategori B, minimum til traktor
Der vil blive lagt vægt, at du:
 har en ”grøn” baggrund
 har hænderne rigtigt skruet på
 er serviceorienteret og har gode samarbejdsevner
 har flair for service og gode menneskekundskaber
 har stor ansvarlighed og er både psykisk og fysisk robust
 er fleksibel og initiativrig
 har en god portion humoristisk sans
Løn- og ansættelsesforhold:
 Ansættelse pr. 1. august 2022 eller efter nærmere aftale
 Arbejdstid 37 timer pr. uge, overarbejde kan forekomme
 Løn efter overenskomst mellem BL og ESL
Stationsparkerne og Buddingeparken holder til på Vadbro 78, kld., og vi er 1 ejendomsmester og 5
medarbejdere, der står for renholdelse af bebyggelsens grønne arealer og vedligeholdelse af
bygningerne, der har 412 lejligheder.
Henvendelser om stillingen kan rettes til ejendomsmester Michael Kristensen, telefon 20 31 92 57.
Der skal forevises børne- og straffeattest inden ansættelsen.
Ansøgning og CV skal sendes til ps4700@abg.dk senest den 6. juni 2022.

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe er en almen boligorganisation med ca. 4.700 boliger, fordelt
på 43 boligafdelinger, alle placeret i Gladsaxe Kommune, og beskæftiger ca. 90 medarbejdere –
heraf 19 i administrationen

