
Serviceleder – ejendomsfunktionær 

Boligforeningen Bakkebo søger en ny serviceleder til at varetage ejendomsfunktionen i sine 2 

afdelinger med tilsammen 189 boliger i form af rækkehuse og etageboliger. Boligforeningen 

Bakkebo er en selvstændig almen boligorganisation, som administreres af Hasseris Boligselskab. 

Afdelingerne er beliggende på Granlien, Vestre Alle og Bejsebakkevej i Aalborg  

 

 Stillingen indeholder følgende opgaver: 

- Håndtering af beboerhenvendelse 

- Rekvirere håndværkere og udføre mindre vedligeholdelsesopgaver 

- Renovation og affaldshåndtering 

- Renholdelse af kældre, gange og fællesrum 

- Pasning af vaskerier, fælleshus og andre fælleslokaler 

- Vedligeholdelse af belysningsanlæg 

- Renholdelse og vedligeholdelse af stier, veje, pladser og friarealer herunder klipning af 

græs, afretning af kanter, ukrudtsbekæmpelse, beskæring af beplantninger og træer samt 

klipning af hække 

- Vejrligsovervågning, snerydning og glatførebekæmpelse 

- Omdeling af materiale til beboerne 

- Administrativt arbejde i let omfang 

 

Du må meget gerne have erfaring med drift af boligejendomme og gerne indenfor en almen 

boligorganisation. Videre forventer vi at du: 

- Har lyst til et arbejde med kontakt med mange mennesker 

- Er god til at bruge hænderne – gerne håndværksmæssig baggrund 

- Har lyst til udvikling og uddannelse 

- Har kørekort til personbil eller traktor 

- Kan fremvise en tilfredsstillende straffeattest 

Der er kun en ansat i ejendomsfunktionen i Boligforeningen Bakkebo, så arbejdet foregår i vid 

udstrækning på egen hånd og du har derfor god mulighed for selv at tilrettelægge arbejdet selv. 

Ledelsesmæssigt referer du til driften i Hasseris Boligselskab. 

Ansættelse og lønvilkår sker i henhold til overenskomst for ejendomsservice mellem 

ESL/serviceforbundet og Dansk Erhverv/BL. Det indebærer også fri arbejdsbeklædning samt 

sundhedsordning. 

Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte Jørgen Henriksen på mobil 21294597 eller mail 

jhe@hasseris-boligseslkab.dk for yderligere oplysninger om stillingen. 

Send din ansøgning og cv til infor@hasseris-boligselskab.dk snarest muligt og seneste den 21. 

oktober 2022 

Ansættelsessamtaler ventes afholdt i uge 43 
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