
 

 

Servicemedarbejder søges ca. 10 timer om ugen  

BL – Danmarks Almene Boliger har sammen med Det Boligsociale Fællessekretariat kontor på Saralyst Allé i 

Højbjerg. Vi mangler en deltidsmedarbejder til at hjælpe med de praktiske opgaver i huset både til daglig og 

ifm. arrangementer.  

Dine arbejdsopgaver 

Vil bl.a. være:  

- Produktion af materialer, mapper, navneskilte til kurser osv.  

- Diverse oprydning, vanding af planter m.m. 

- Klargøring af frokostordning samt afrydning et vist antal dage om ugen 

- Indkøb af kontorartikler, mødeforplejning m.m. 

- Kontakt til leverandører  

Din profil 

- Du er serviceminded og kan holde mange bolde i luften 

- Du er fleksibel og indstillet på skiftende arbejdstider afhængigt af arrangementer 

- Du kan arbejde selvstændigt og er i besiddelse af et godt humør 

Stillingen er normeret til ca. 10 timer ugentligt i gennemsnit, men kan variere fra uge til uge efter aftale. 

Arbejdstiden vil primært være i tidsrummet kl. 09-15. Der aflønnes efter timeforbrug.  Vi forestiller os, at du 

eventuelt har erfaring fra en lignende funktion, og måske du er en senior, der gerne vil supplere en pension 

med nogle timers arbejde. Du bliver en del af et  hus med ca. 15 medarbejdere, hvor der er en god og 

uformel omgangstone.   

Det praktiske 

Send en kort ansøgning hurtigst muligt til hr@bl.dk senest fredag den 14. juni 2019 kl. 12. Samtaler 

afholdes onsdag d. 19. juni om formiddagen. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jens L. Møller på jlm@bl.dk 

eller 8733 1063. Løn efter gældende overenskomst.   

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at søge stillingen uanset køn, alder, etnicitet, politisk og religiøs 

overbevisning. 

På https://www.bl.dk/om-bl/bl-samler-personoplysninger-ved-rekruttering/ kan du desuden læse om, 

hvordan vi behandler din ansøgning, og hvilke oplysninger vi indsamler, herunder hvilken praksis vi følger. 

BL er interesse- og brancheorganisation for de almene boligorganisationer i Danmark. I alt er vi 482 

boligorganisationer, der tilsammen råder over en halv million hjem. Vores hjem er overkommelige i pris og 

rummer gamle og unge, familier og handicappede. De, der har det svært, og de, der har det nemmere. Et-, 

to- og tresprogede. Vores hjem er kort sagt bæredygtige både økonomisk og socialt. For fællesskabet og for 

den enkelte.  
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