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Hadsten Boligforening 

Søger ny medarbejder / ejendomsfunktionær med hænderne skruet ordentligt på 

 

Hadsten Boligforening søger en alsidig medarbejder med gode håndværksmæssige 
kvalifikationer og godt humør. 

Vi tilbyder en afvekslende hverdag med en række spændende opgaver, hvor du selv har 
indflydelse på, hvordan dine arbejdsopgaver tilrettelægges, og hvordan de skal løses.   

Vi løser større opgaver i teams. Det betyder, at du skal kunne indgå i det kollegiale 
fællesskab hvor vi sammen påtager os ansvar for at få løst en opgave. 

Opgaverne vil blandt andet bestå af 

 Beboerservice -  mindre håndværksmæssige opgaver og reparationer 
 Drift og vedligehold af bygninger 
 Kontakt til og rekvirering af håndværkere 
 Vedligehold og renholdelse af udearealer 
 Flyttelejligheder - syn, klargøring af boliger, indflytningssyn 
 Indgå i vinterberedskab, herunder indgå i ordning med weekendvagter 

Vi forventer derfor 

 At du er imødekommende, positiv og udadvendt 
 At du kan arbejde selvstændigt og er serviceminded 
 At du har holdånd og er kollegial 
 Gode færdigheder i dansk – både mundtligt og skriftligt 
 IT - færdigheder på brugerniveau 
 God fysik  
 Har kørekort til personbil 

Du får: 

 Grundig oplæring og relevante kurser. Det du ikke kan endnu, lærer du hos os.  
 Frihed under ansvar og et arbejdssted hvor der ikke er langt fra idé til handling, hvis 

det tilgodeser vores beboere.  
 Godt kollegaskab  

   Ansættelsesvilkår 

 Løn o.lign. i henhold til overenskomst mellem DA og ESL 
 Ansættelse 37 timer/uge excl. frokostpause 
 Arbejdstid: Mandag til torsdag kl. 7.00-15.30 og fredag kl. 7.00-12.00 

 
I forbindelse med en samtale skal du kunne fremvise en straffeattest og børneattest.  



Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte driftsansvarlig Morten Sørensen på tlf: 
87613600 eller mail@bohadsten.dk   

Ansøgningfrist d. 15. februar og samtaler d.23. og 24. februar. Ansættelse pr. 1. april 2023 

Ansøgningen sendes til mail@bohadsten.dk . 

Om Hadsten Boligforening 

Vi er den lille, lokale almene boligorganisation - der sørger for god service, gode boliger og 
hyggelige boligområder. Vi arbejder hele tiden på at gøre tingene bedre, så hvis du vil være 
en del af vores hold af dygtige medarbejdere, så er chancen der nu. 

Vi har boliger over hele Hadsten - både små og store lejligheder og rækkehuse med egen 
have. 

 


