
 
ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 
 

  
 

 
 

Elev som ejendomsservicetekniker 

-  er det noget for dig? 
 
Vi søger en engageret og pligtopfyldende elev som 
ejendomsservicetekniker med ansættelse pr. 1. august 
2019.  
 
Læretiden er 3½ år, alt efter hvilken baggrund du kom-
mer med, og veksler mellem praktik og teori. Der afslut-
tes med en svendeprøve. 
 
I dit arbejde skal du sammen med dine kolleger: 

• vedligeholde og pleje afdelingernes grønne om-
råder, legepladser samt gang- og kørearealer 

• sørge for affaldshåndtering, kældergange og skralderum 

• deltage i de administrative opgaver på ejendomskontoret 

• deltage i flyttesyn 

• udføre beboerserviceopgaver og løse diverse ad hoc opgaver 
 
Vi forventer, at du: 

• har gennemført grunduddannelsen 

• har lyst til at arbejde ude i kontakt med mange mennesker 

• har et godt humør og er god til at bruge dine hænder 

• har lyst til at lære alt om faget; pasning af udeområder, beboerservice, servicering af maski-
ner, tekniske anlæg og administrative opgaver 

• har evne til at kunne arbejde selvstændigt og selv kan opsøge arbejdsopgaver 

• er mødestabil og ansvarlig 

• har interesse for en bred håndværksmæssig uddannelse 
 
Vi tilbyder: 

• praktikforløb i 4 af vores afdelinger 

• varierende arbejdsopgaver af både fysisk og social karakter 

• masser af frisk luft og kontakt med afdelingernes beboere 

• kørekort til traktor/bil efter behov 

• gode kolleger og en uformel omgangstone 

• elevløn og pension efter overenskomst mellem BL og ESL 
 
Ønsker du flere oplysninger om uddannelsen, så ring på telefon 39 69 25 44 og tal med driftschef 
Henning Juul Hovmand, der er uddannelsesansvarlig. 
 
Send din ansøgning med CV og kopi af dit eksamensbevis fra folkeskolen til ps4700@abg.dk se-
nest den 10. april 2019. Vi forventer at afholde samtaler i uge 17. 
 
Der skal forevises børne- og straffeattest inden ansættelsen.  
 

 

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe er en almen boligorganisation med ca. 4.700 boliger, fordelt på 43 

boligafdelinger, alle placeret i Gladsaxe Kommune. Vi har 65 ejendomsfunktionærer og op til 3 lær-

linge. 


