
 

 

 

 
 
Ejendomsfunktionær søges til Boligselskabet Baldersbo 
 
Til vores nyoprettede team, ”drift-pleje”, søger vi nye kollegaer. 
Efter en organisationsændring søger vi 3 ejendomsfunktionærer. Du kommer til at indgå i et team, hvor 
kerneopgaven er bygningsdrift i 5 plejehjem, som er et sameje imellem Baldersbo og Ballerup Kommune.  
 
Vi har pt. 263 boliger og fællesarealer, som er beliggende i Ballerup Kommune.  
Arbejdet består primært i: 
 

• Beboerservice, herunder vedligeholdelsesopgaver 

• Tilsyn af tekniske installationer 

• Tilsyn af brandtekniske installationer, herunder ABA og AVS 

• Daglig gennemgang af udearealer og snappe affald 

• Deltage i udflytningssyn 

• Foretage indflytningssyn 

• Forbrugsaflæsninger m.v. 

• Forefaldende opgaver, renholdelse af udearealer 
 
Vi forventer, at du: 
  

• Har erfaring fra lignende job og har lyst til at lære nyt 

• Er serviceorienteret, udadvendt, og er vant til eller har mod på at omgås ældre med nedsatte fysiske 
og psykiske funktioner 

• Kan yde en høj service og kvalitet i arbejdet 

• Er en god, fleksibel teamplayer, en stabil kollega som samtidig  er imødekommende, i besiddelse af et 
godt humør og er indstillet på at gå den ekstra meter, også når noget brænder på. 

• Har ren straffe -og børneattest 

• Har kørekort til personbil kat. B 
 
Vi tilbyder: 
  

• Et alsidigt job med mange spændende opgaver 

• Gode ansættelses- og arbejdsbetingelser 

• Gode muligheder for relevant efteruddannelse 

• Løn og pension efter gældende overenskomst 

• Sundhedsforsikring 

 
Yderligere oplysninger 
Hvis du ønsker at høre mere om stillingerne eller har lyst til at komme på besøg, er du velkommen til at 
kontakte driftscenterleder Lars Kejser på telefon 30 76 18 24 eller direktør Søren B. Christiansen på telefon 
44 60 04 70. 
 
Skriftlig ansøgning og CV sendes senest d. 3. februar 2023 til : 
drift-pleje@baldersbo.dk eller Boligselskabet Baldersbo, Præstevænget 46, 2750 Ballerup 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Boligselskabet Baldersbo er Ballerup kommunes største boligselskab med mere end 3.700 lejemål fordelt på bydelene Ballerup, Måløv og 
Skovlunde. Vi ejer og administrerer familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger/plejehjem, daginstitution samt et større indkøbscenter 
beliggende i en af vores afdelinger. I Baldersbo betragter vi lejerne som det væsentligste og forsøger i tilrettelæggelsen og udførelsen af 
vores arbejde altid at sætte lejeren i centrum. Vores målsætning er at være et moderne boligselskab for moderne mennesker. 
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