
 

 

 

Ejendomsfunktionær til vort grønne team 
 
Vi søger en ejendomsfunktionær på fuld tid til at vedligeholde og udvikle vores grønne områder i 
Videbæk- og Skjern-området. 
Har du lyst til et alsidigt job og at administrere din egen hverdag? Så er du måske den dygtige 

medarbejder, vi søger til at vedligeholde vores grønne områder i Skjern- og Videbæk-området. 

 
Stillingen:                                                                                                                           
Ejendomsfunktionæren har i samarbejde med resten af det grønne team det daglige ansvar for: 

 Renholdelse og vedligeholdelse af de grønne områder 

 Plantepleje, beskæring, fældning, græsslåning 

 Belægning 

 Snerydning og anden vinterbekæmpelse 

 Vedligeholdelse af maskiner og værktøj 

 Øvrige forefaldende opgaver 
 
Forventninger til dig:                                                                                                                                                 
Du har erfaring med grønne områder og er uddannet anlægsgartner eller landmand 

 Du kan arbejde både selvstændigt og i teams 

 Du har erfaring med betjening af forskelligt materiel 

 Du har sprøjtecertifikat 

 Du er smartphone-bruger 

 Du har kørekort 

 Har ren straffe- og børneattest 
Endvidere vil der blive lagt vægt på, at du: Er serviceorienteret og har gode samarbejdsevner. Er 
venlig og har en imødekommende optræden overfor beboerne. Er fleksibel mht. arbejdstider 
sommer/vinter. Er initiativrig, ordensmenneske og har humoristisk sans. 
 
Vi tilbyder:                                                                                                                                                         
Et alsidigt job med spændende udfordringer og en selvstændig hverdag. 
En uformel omgangstone i hele virksomheden.  
Gode kollegaer.    
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst med ESL. 
Et trygt ansættelsesforhold herunder personaleforening og god pensionsordning. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til driftschef Karsten Kongsgaard  
telefon 42924807. 
  
Skriftlig ansøgning sendes til kark@bomidtvest.dk og skal være os i hænde senest 15. april 2019. 
 
 
 
Bomidtvest varetager administration af boliger i en lang række kommuner i 
Midt- og Vestjylland. Bomidtvest bygger, administrerer og udlejer alle typer 
boliger, herunder studieboliger, familieboliger, senior- og ældreboliger med i 
alt ca. 3.600 lejemål.  Der er p.t. i alt ansat 46 medarbejdere 22 i 
administrationen og 24 ejendomsfunktionærer. 
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