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Ejendomsfunktionær til Team Vest i 
Fredericia 
 
boli.nu har høje ambitioner om at udvikle og fremtidssikre vores boligområder, hvor vi blandt andet 
fokuserer på bæredygtighed, energioptimering og miljø samtidig med at vi har en effektiv drift. Vi 
søger en ejendomsfunktionær på fuld tid til vores Team Vest. 
 
Du skal primært varetage den daglige drift, renhold og vedligeholdelse af bygninger og grønne områ-
der, samt planlægning af disse i vores afdelinger: Korskærparken, Stendalparken, Sønderparken, Thy-
gesminde Alle I og Thygesminde Alle II. Du skal kunne lide at arbejde både selvstændigt og i et team. 
Du vil i høj grad have indflydelse på tilrettelæggelsen af dine egne arbejdsopgaver. Du vil indgå i et 
team på i alt 6 personer. 

Stillingen: 
Som ejendomsfunktionær har du i samarbejde med dine kolleger det daglige ansvar for: 

• Renhold og vedligehold af grønne arealer. 
• Planlægning af arbejde i de grønne områder i samarbejde med teamlederen. 
• Udarbejdelse af plejeplaner, beskærplaner og opdatering af disse. 
• Renholdelse, vedligeholdelse af bygninger og anlæg, herunder fejning, oprydning, pasning af 

grønne arealer og renovation, affaldshåndtering og øvrige forefaldende opgaver. 
• Snerydning og glatførebekæmpelse – også uden for normal arbejdstid. 

Kvalifikationer 
• Du har en baggrund som anlægsgartner 
• Du skal kunne arbejde selvstændigt, ligesom du skal kunne være en del af et team 
• Du har erfaring med betjening af forskelligt materiel og maskiner 
• Du er en selvstændig tænkende person, der kan tage opgaver af sig selv og har lyst til at få 

noget fra hånden 
• Du har kørekort. 

Endvidere vil der blive lagt vægt på, at du: 

• Er serviceorienteret og har gode samarbejdsevner 
• Er venlig og har en imødekommende optræden over for beboerne og leverandører 
• Er fleksibel og initiativrig 
• Har ren straffe- og børneattest. 

Vi tilbyder 
boli.nu tilbyder gode udviklingsmuligheder og arbejder målrettet med udvikling af alle medarbejderes 
kompetencer. Vi tror på, at spændende opgaver, selvstændighed og fleksibilitet i jobbet giver tilfred-
se medarbejdere og gode resultater. 

Løn og pension i henhold til gældende overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og 
Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning.  
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Stillingen ønskes besat den 1. juni 2019. 
 
Interesseret: 
Vil du høre mere så kontakt driftschef Per Skau, tlf. 23 69 49 92 og mail ps@boli.nu. 
 
Ansøgning:  
Frist: 7. april 2019 

Send ansøgning og CV til info@boli.nu – skriv ”Ejendomsfunktionær” i emnefelt.  

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 17. 
 
Har du ikke modtaget svar inden udgangen af uge 17, er stillingen blevet besat til anden side. 
 
boli.nu er en almennyttig boligorganisation som administrerer ca. 1900 boliger fordelt på 19 boligafdelinger i Frederi-
cia og Taulov. boli.nu beskæftiger 17 varmemestre i driften samt 8 funktionærer på vort administrationskontor. boli.nu 
er en arbejdsplads i en attraktiv og spændende branche. boli.nu har gennemført store renoveringssager og er stadig i 
gang. I årene 2018-2022 opføres bl.a. 60 nye boliger i Skærbæk ligesom Skanseparken gennemfører en fysisk helheds-
plan af afdelingens 341 boliger. boli.nu står overfor omstruktureringer med henblik på øget effektivisering. Se mere på 
www.boli.nu 
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