
INSPEKTØR
Bomiva søger en ny dygtig kollega med solid byggeteknisk indsigt, der kan 
sikre et højt kvalitets- og serviceniveau for vores beboere, og som har lyst 
til at arbejde i en organisation, hvor der konstant sker forandringer.

Bomivas 2 inspektører varetager den daglige drift og vedligeholdelse af 
vores boliger samt personaleledelse af ejendomsfunktionærer. Vi forestiller 
os, at du har en baggrund som f.eks. bygningskonstruktør, og gerne erfa-
ring fra en lignende stilling. 

Vi lægger stor vægt på at du:
●  har en god arbejdsdisciplin, og er god til at samarbejde, men også kan 

arbejde selvstændigt og have mange bolde i luften og samtidig bevare 
overblikket,

●  forstår at skabe tillid til en bred flade af samarbejdspartnere,
●  har gode kommunikationsevner både i skrift og tale,
●  er engageret, beslutsom, ansvarsbevidst, udadvendt og positiv,
●  ser muligheder og er omstillingsparat,
●  har god forståelse for brugen af IT.

Du vil bl.a. blive ansvarlig for:
●  udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesplaner,
●  vedligeholdelse af bygninger og udearealer, herunder indhentning af 

tilbud, tilsyn m.v.,
●  budgetter vedrørende daglig drift, planlagt vedligeholdelse og flyttesyn,
●  at repræsentere selskabet ved gennemførelse af større renoveringspro-

jekter, hvor du får den direkte kontakt til rådgivere og beboere,
●  afholdelse af markvandringer, afdelingsmøder og lign.,
●  udarbejdelse af beboerinformationer.

Bomiva tilbyder et afvekslende job i en travl hverdag, hvor der for den 
rette person er gode muligheder for personlig udvikling. Stillingen kræver, 
at du har ren straffeattest samt har kørekort, og selv stiller bil til rådighed, 
hvor kørsel i arbejdstiden afregnes efter statens takster. Aflønning sker i 
henhold til gældende overenskomst mellem BL og Faglig Puls.

Tiltrædelse senest 1. september 2019.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte inspektør 
Elsebeth Madsen på mobil 40 37 38 99.

Ansøgning vedlagt CV og relevante referencer m.v. bedes fremsendt til 
direktør Ulla K. Holm på ukh@bomiva.dk inden den 17. juni 2019.

Samtaler forventes afholdt den 24. juni 2019.

Læs mere om os på www.bomiva.dk


