
 

Serviceminded ejendomsfunktionær 

UBSBOLIG A/S 
 

UBSBOLIG søger en ny ejendomsfunktionær til boligafdeling i Hvidovre, der tilsammen har 126 

boliger i form af 112 rækkehuse, samt 14 hybler. Boligforeningen er en selvstændig almen 

boligorganisation, der administreres af UBSBOLIG A/S.  

Stillingen som serviceminded ejendomsfunktionær 

 

Da der kun er én ejendomsfunktionær ansat i Hvidovre, vil arbejdet i vid udstrækning forgå på 

egen hånd. Du har derfor god mulighed for selv at arbejde struktureret, selvstændigt og 

tilrettelægge din egen arbejdsdag.        

Ledelsesmæssigt referere du til driftslederen i UBSBOLIG A/S.  

Som vores nye ejendomsfunktionær forventer vi, at du har gode samarbejdsevner, gerne med 

erfaring fra lignende job og/eller håndværksmæssig baggrund. Vi forventer at du har erfaring 

med generel IT, og at du har lyst til at udføre servicejob i en skiftende hverdag. 

Jobbet byder på en bred vifte af service-, vedligeholdelses- og fornyelses opgaver, reparation 

og mindre vedligeholdelsesarbejde på almindelige tekniske installationer.  

Du vil i samarbejde med din driftsleder have det daglige ansvar for: 

• Beboerservice i boligerne, herunder at udføre småreparationer eller vurdere, om der 

skal rekvireres håndværkere. 

• Fra –og indflyttersyn i boligerne.  

• Vedligeholdelse af inventar, værktøj og maskiner. 

• Renholdelse og vedligeholdelse af ejendommenes bygninger og anlæg, herunder 

fejning, oprydning, affaldshåndtering. 

• Drift og vedligehold af grønne områder, hvilket vægtes højt i denne stilling. 

Du kommer også til at deltage i bestyrelsesmøder.  

Vi tilbyder: 

• Løn i henhold til overenskomst ml. BL og ESL. 

• Arbejdstøj. 

• Et ansvarsfuldt, alsidigt og udfordrende job. 

• Gode muligheder for personlig og faglig udvikling. 

• Et uformelt arbejdsmiljø. 

• Et selvstændigt job med frihed under ansvar. 

Arbejdstid: 

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Den daglige arbejdstid fastlægges efter 

aftale med driftslederen.  

Ansøgning og tiltrædelse 

Send din ansøgning til driftsleder Jørgen Ginderskov via mail på jgi@ubsbolig.dk. Tydelig 

mærket Serviceminded ejendomsfunktionær. 

Der vil blive afholdt samtaler løbende, og opslaget vil blive nedtaget, når en kvalificeret 

medarbejder er fundet.  

Tiltrædelse snarest muligt.  
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