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Ejendomsfunktionær ca. 9 timer om ugen deltid til Glostrup Andelsboligforening 
 
Glostrup Andelsboligforeningen søger til snarlig tiltrædelse en ejendomsfunktionær med 
kendskab til og interesse for arbejdet i en almen boligforening. 
 
Om os: 
Glostrup Andelsboligforening er en almen boligforening med 534 lejligheder.   
Afdelingerne er beliggende i Glostrup, består af boligblokke beliggende i et område med 
mange grønne arealer.  
Vi er i alt 12 ansatte i et velfungerende team. Du vil komme til at arbejde sammen med 7  
kollegaer, der passer vores udeområder, udfører beboerservice og mindre 
håndværksmæssige opgaver. 
Stillingen er en deltidsstilling, der refererer til ejendommens ejendomsmester. 
Timeantallet er fleksibelt og der er mulighed for at kombinere stilling med vores andet opslag 
”servicemedarbejder deltid” 
 
Vi forventer, at du:  

• Har stor interesse for og kender til at arbejde med grønne områder. I GAB har vi store 
flotte grønne områder, som afdelingerne er meget stolte af og meget af arbejdstiden 
ligger i at vedligeholde og passe de grønne områder 

• Har gode samarbejdsevner, men også kan arbejde selvstændigt 

• Har håndværksmæssige evner og/eller erfaring fra lignende job 

• Er initiativrig og fleksibel 

• Har kørekort 

• Kan yde vores beboere en god service 
 
 
Vi tilbyder dig et alsidigt job samt gode ansættelses- og arbejdsbetingelser i et godt 
arbejdsmiljø. Vi tilstræber at have en medarbejderstab, der "følger med tiden", hvorfor der er 
gode muligheder for kurser, efteruddannelse og personlig udvikling. 
 
Løn og ansættelsesforhold er i henhold til overenskomst mellem ESL og DE/BL og 
lokalaftale. 
 
 
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen kan Michael Rud kontaktes på  
tlf. 4191 5901. eller mail mp@gab-bolig.dk  
 
Ansøgning med relevante oplysninger sendes til: adm@gab-bolig.dk, så den er os i hænde 
senest den 15 juli  2022. Samtaler afholdes løbende. 
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