
 

  

 

  

  

  

  

Sæsonmedarbejder til Holbæk Boligselskab  

- Knudskov-, Allé- og Kikhøjparken  

  

Holbæk Boligselskab søger 2 sæsonmedarbejdere m/k i en tidsbegrænset stilling i 6 

måneder på fuldtid fra 15. april 2023 eller hurtigst muligt herefter. 

Dine primære opgaver bliver at varetage lettere pasningsopgaver og renholdelsesopgaver i 

fællesområderne i Knudskov, Allé- og Kikhøjparken.   

Det er vigtigt, at du er mødestabil og kan gå selvstændigt til opgaverne.   

  

Du vil være en del af et team på tre. Du får reference til driftsleder Evy Nielsen.   

 

Stillingen  

Du vil blive ansat som ejendomsfunktionær med ansvar for driftsopgaver i afdelingens 

fællesområder, du har i samarbejde med dine kolleger det daglige ansvar for:  

  
• lettere pasning af bede  

• mindre beskæringsopgaver 

• græsslåning  

• renholdelse af legepladser  

• renholdelse af stier  

• affaldshåndtering, herunder tømning af områdets parkskraldespande, og renholdelse i 

containergårde  

 

Kvalifikationer  

• Du er mødestabil 

• Du elsker at gå ude hele dagen 

• Du kan håndtere de fornødne redskaber 

• Du har kørekort 

  
Endvidere vil der blive lagt vægt på, at du:  

• er serviceorienteret, har gode samarbejdsevner og et godt humør 

• er venlig og har en imødekommende optræden over for beboerne 

• er klar på at tage medansvar for at afdelingens område fremstår velholdt 

• har en ren straffeattest 

 

Vi tilbyder  

Et stort grønt område med glade og engagerede beboere.  

Mulighed for at få en arbejdsdag fyldt med lys og luft.  

Mulighed for at tage ansvar for egne opgaver og områdets pasning.  

Godt kollegialt sammenhold på tværs af arbejdsopgaver og - områder.  

 

Vi er en røgfri arbejdsplads pr. 1. januar 2023 



 

 

 

 

 

 

 

Løn og pension i henhold til gældende overenskomst mellem Dansk Erhverv og Ejendoms- 

og Servicefunktionærernes Landssammenslutning. Du tilbydes desuden en 

sundhedsordning hos Pensiondanmark. 

 

 

Kontakt og ansøgning  

Vil du høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte driftsleder Evy M. Nielsen på 

mail: knudskovparken@holbaekboligselskab.dk – skriv venligst i emnefeltet: Vedr. 

ansøgning ejendomsfunktionær 

 

Holbæk Boligselskab anvender Jobindex, og ansøgning modtager KUN via dem.  

Ansøgningen lukkes ned, når den rette er fundet, dog senest d. 31. marts 2023 

 

Der indkaldes og afholdes samtaler løbende, så skynd dig at søg allerede i dag. 

Vi ser frem til at høre fra dig! 

 

Du kan læse mere om Holbæk Boligselskab herunder Knudskov-, Allé- og Kikhøjparken 

her www.holbaekboligselskab.dk. 

Til orientering indhenter vi børne- og straffeattest ved ansættelse. 
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