
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Boligselskabet Plus Bolig søger en 
 

Ejendomsfunktionær eller ejendomsservicetekniker  

Som brænder for at gøre en forskel for vores beboere 

Vil du være en del af et udviklende boligselskab, som administrerer godt 4000 boliger? 
Som ansat i Plus Bolig forventer vi, at du har lysten til at udvikle dig sammen med os. Du vil komme til at arbejde i et 
travlt, dynamisk miljø med en afvekslende arbejdsdag. Selvom vi har travlt, husker vi også at have det sjovt – vi har et 
humoristisk og uformelt miljø.  

 
Jobbet vil give dig mange spændende og varierende arbejdsopgaver: 
 

• Servicering af beboere 
• Vedligeholdelse og renholdelse af udendørsområder 
• Service, drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg, varmecentral og værktøjer 
• Vedligeholdelse, indvendige- samt udvendige reparationer i boliger og bygninger 
• Snerydning/glatførebekæmpelse  
• Deltagelse ved ind- og fraflytningssyn 
• Deltagelse ved tilstandsvurderinger og afdelingsmøder 
• Ad-hoc opgaver  

 

Et højt servicegen og et positivt sind kendetegner dig som person. Du har det godt med at omgås mange forskellige 
mennesker, hvor din imødekommende og positive personlighed har en smittende effekt på andre. 
Din positive tilgang til tingene gør, at du ser muligheder frem for begrænsninger.    
Du vil indgå i et team, men mange af de daglige opgaver vil foregå selvstændigt. Det er derfor vigtigt, du også trives med at arbejde 
alene. Du vil naturligvis også have mulighed for sparring og tilgå det sociale aspekt sammen med resten af teamet.   

 

Har du en håndværksmæssig uddannelse og generelt hænderne skruet godt på, vil det være at foretrække. Du har 

IT-kompetencer på brugerniveau og er fortrolig med Office-pakken. Vores arbejdsopgaver er appstyret.  

Da vi også har engelsksprogede kunder, er det nødvendigt, du kan begå dig på engelsk.   

 

Et alsidigt job med frihed under ansvar får du hos os. Du bliver en del af vores driftsteam Midt-Vest i Aalborg 
bestående af 8 kolleger. Vi tilbyder en løn efter gældende overenskomst for ejendomsservice, firmabetalt pension, 
sundhedsforsikring, gode arbejdstider samt stor fleksibilitet. Der er tale om en fuldtidsstilling med arbejdslokation i Aalborg. 
Til stillingen kræves gyldigt kørekort, og at du kan stille egen bil til rådighed.  
 

Er du vores nye kollega, så skynd dig at sende din ansøgning. Vi afholder ansættelsessamtaler løbende, og vi håber at 
kunne få en ny kollega hurtigst muligt. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til stillingen. 

 
Teamleder, Morten Thomsen på telefon 25 19 29 74 
HR-ansvarlig, Karina Dalsgaard på telefon 25 19 29 53  

 

Søg stillingen her: https://hrmnordic.myhrsol.com/Recruitment/Jobs?company=plusbolig&language=da-DK 

 

Har du hænderne skruet 
godt på?  

https://hrmnordic.myhrsol.com/Recruitment/Jobs?company=plusbolig&language=da-DK

