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Ejendomsfunktionær  
 
Til den almene boligorganisation ALFABO i Kolding 
 
Vi søger en kollega m/k på fuld tid med tiltrædelse 1. oktober 2022.  
Du vil blive en del af vores team i Servicecenter Nord, som tæller ca. 20 afdelinger 
fordelt på 1.800 lejemål placeret i den nordlige bydel fra åen og til Almind og Viuf.  
 
ALFABO er en selvstændig boligorganisation med over 4.000 boliger i Kolding, 
Bogense, Vejen, Grindsted, Varde og Ansager. I ALFABO er boligen ikke blot et tag 
over hovedet - den er et hjem. Vi har fokus på vores områder, servicering af vores 
beboere samt en effektiv drift, hvor logiske arbejdsgange og omtanke for fremadrettet 
drift er en selvfølge.  
 
Arbejdsopgaverne som ejendomsfunktionær vil primært bestå af at drifte 
Servicecenter Nords område effektivt.  
 
Af jobfunktioner kan nævnes: 

• Tilsyn med forsyningsinstallationer og tekniske anlæg, herunder evt. også 
kendskab til elektronisk styret anlæg.  

• Medvirke ved den langsigtede vedligeholdelsesplanlægning.  
• Bygningsmæssige vedligeholdelsesopgaver.  
• Beboerservice.  
• Ren- og vedligeholdelse af ejendommens indvendige og udvendige arealer.  
• Rekvirering og kontrol af håndværkere og andre leverandører, herunder 

overvåge kvaliteten af udført arbejde, indkøbte maskiner m.m.  
• Medvirke til snerydning og glatførebekæmpelse også uden for normal 

arbejdstid.  

Kompetencer: 
• Arbejde selvstændigt og i samarbejde med områdets inspektør, varmemester 

og øvrige gårdmænd. 
• Er god til at bevare overblikket. 
• Er udadvendt og trives med menneskelig kontakt. 
• Har overskud til at planlægge og prioritere egne opgaver- også når vi presses 

på tid. 
• Skal kunne arbejde i og med de beboerdemokratiske processer. 
• Kan tage og give ansvar. 
• Har vilje til efteruddannelse 
• Har kørekort til personbil (kategori B) 
• Gerne tidligere håndværker, men ikke et krav. 
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Vi tilbyder: 

• Et afvekslende job med gode kollegaer, som har faglig stolthed og stærk 
tilknytning til deres områder. 

• ALFABO 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. 

Vi forventer, at du som ejendomsfunktionær i Servicecenter Nord: 
• Kan arbejde selvstændigt og træffe de nødvendige beslutninger i din hverdag. 
• Kan arbejde struktureret. 
• Er grundig til dit arbejde. 
• Kan planlægge både din tid og dine opgaver. 
• Kan løse dine opgaver på en hurtig, effektiv og professionel måde. 
• Kan gebærde dig under den ledelsesstruktur, vi har i organisationen. 
• Er både åben, servicemindet og sætter en ære i at udføre dit job. 
• Er åben i forhold til forskellige kulturer. 

 
Tiltrædelse: 
Stillingen ønskes besat til den 1. oktober 2022.  
 
Kontakt: 
Vil du høre mere om jobbet, kan du ringe til driftschef Claus Griepentrog på telefon 
81403692, eller skrive pr. mail til cgr@alfabo.dk 
 
Ansøgning: 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedlagt CV på mail job@alfabo.dk mærket 
’Blå mand’ senest den 8. august 2022. De udvalgte kandidater vil blive indkaldt til 
samtaler, som afholdes i uge 32-33. 

Hvis du ikke har hørt fra ALFABO inden den 22. august, er du desværre ikke i 
betragtning til stillingen. 
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