BOLIGFORENINGEN ÅRHUS OMEGN søger

MEDARBEJDER til servicecenter
og udlejning
Trives du i et miljø med mange forskellige opgaver, hvor ikke
to dage er ens? Er du servicemindet og god til at tale med mennesker både i telefon og ansigt til ansigt? Så har vi måske jobbet til dig.
Boligforeningen Århus Omegn søger en ny medarbejder til vores servicecenter. En væsentlig del af jobbet vedrører udlejning
af almene boliger.

Som medarbejder i Servicecentret vil du sidde centralt i Århus
Omegn, og modtage henvendelser fra både nuværende og
kommende beboere. I Servicecentret varetager vi opgaver omkring udlejning af vore boliger og planlægger beboerservice for
vore lejere.
Du bliver en del af et stærkt team på seks medarbejdere, som
arbejder tæt sammen om at løse opgaverne. Vi har en fri omgangstone, hvor humor er vigtigt.
Vi lægger vægt på at du:
•
Har erfaring med den almene sektor, og erfaring med
udlejning af almene boliger
•
Er behagelig at omgås, robust og tålmodig
•
Er servicemindet og har lyst til at lære nyt
•
Kan indgå i et fællesskab og samtidig arbejde selvstændigt med opgaverne
•
Kan bevare overblikket, også i pressede situationer
•
Er fleksibel og får opgaverne afsluttet
•
Har et solidt kendskab til brugen af IT, herunder Officepakken (specielt Word og Excel) og gerne EG Bolig
Vi tilbyder dig et spændende job med attraktiv lønpakke efter
gældende overenskomst. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer,
inkl. betalt frokost og flextid. Arbejdsstedet er vores administration på Skanderborgvej 168 i Viby, Aarhus.
Ansøgning og kontakt
Har du lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at
kontakte Driftschef Jacob Rahbek – jacob@aarhusomegn.dk
eller 87344154.
Vi behandler ansøgninger løbende, og tager opslaget ned når vi
har fundet den rette kandidat - så tøv ikke med at sende din
ansøgning. Du kan søge jobbet ved at klikke her.
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