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Driftsmedarbejder med lyst og evner til pleje af grønne arealer 
 

DOMI Bolig søger en driftsmedarbejder til pleje af fællesarealer i vores boligafdelinger snarest muligt. 

 

Vi søger en medarbejder med masser af gåpåmod og evnen til selvstændig at passe vores boligafdelingers 

udearealer, så vi bevarer vores høje kvalitet til glæde for vores beboere og bestyrelser. 

Vi prioriterer høj beboertilfredshed i vores afdelinger, hvor vi gerne vil yde en god service. Du skal som 

medarbejder repræsentere denne holdning og være ambassadør for vores servicekultur ude i ”marken”. 

 

Stillingen: 

Dine primære arbejdsopgaver vil være: 

• Drift og pasning af de grønne områder.  

• Holde rent og pænt i områderne med tilhørende affaldshåndtering.  

• Deltage i planlægningen af egne opgaver og efterfølgende eksekvering. 

• Deltage i team-opgaver på tværs af boligafdelingerne.  

• Vedligeholdelse af værktøj og maskiner. 

Dig: 

• Du er dygtig med dine hænder og har en interesse i grønne områder. 

• Du har en relevant faglig grøn/grå uddannelse og erfaring, fx gartner eller landmand. 

• Du er ansvarsbevidst, omstillingsparat og du befinder dig godt med at træffe egne beslutninger. 

• Du er serviceminded og har en positiv fremtræden. 

• Du er både interesseret i - og kan - arbejde selvstændigt og i mindre teams. 

• Du går ikke af vejen for at tage fat og har et øje for effektiv opgaveløsning. 

• Du har kørekort. 

• Du har kendskab til brug af forskellige maskiner. 

Vi tilbyder: 

• En stilling i driftsafdelingen, hvor der er højt til loftet masser af humor i hverdagen.  

• Stor indflydelse på eget arbejde og planlægning. 

• En fuldtidsstilling på 37 timer under ordnede forhold. 

• Løn og pension i henhold til overenskomst.  

 

Er du interesseret i stillingen og vil du gerne vide mere, er du velkommen til at kontakte: 

Driftskoordinator Anne-Christina Jensen på 2346 0489 eller aj@domibolig.dk 

 

Send din ansøgning og CV til aj@domibolig.dk med teksten ”Ansøgning driftsmedarbejder” i emnefeltet. 

Samtaler afholdes løbende og vi venter gerne på den rigtige kollega.  

 

 

DOMI Bolig er et alment boligselskab med ca. 2.150 boliger placeret i 38 selvstændige boligafdelinger i 

Aarhus- og Odder kommune. Driftsafdelingen i DOMI Bolig håndterer drift- og vedligeholdelse af alle 

boligafdelingernes udvendige fællesarealer. Afdelingen fungerer som et driftsfælleskab - hvor 

medarbejderne enten har ansvaret for en pulje af afdelinger eller har tværgående ansvar på opgaveniveau.  
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