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BOLIGKONTORET FREDERICIA SØGER

INSPEKTØR
MED SANS FOR SERVICE

Som inspektør har du en nøglefunktion i driften af vore boliger og i servicering 
af vore beboere og afdelingsbestyrelser. Du har ansvaret for boligporteføljens 
tekniske drift og vedligeholdelse.

Din arbejdsmæssige og faglige baggrund er en håndværksmæssig baggrund 
suppleret med en byggeteknisk uddannelse. Erfaring fra lignende job vil være en 
fordel, men ikke en betingelse. Du har ledelseserfaring.

ARBEJDSOPGAVER
Dine opgaver omfatter bl.a.:
• Ledelsesansvar for varmemestre
• Rådgivning og servicering af afdelingsbestyrelser og beboere
• Varetagelse af daglig drift og sikring af bygnings- og udearealers vedligeholdelse
• Udarbejdelse, ajourføring og gennemførelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner
• Koordinering af håndværkere, leverandører og gartnere
• Gennemførelse af mindre moderniserings- og renoveringsprojekter

DIN PROFIL
Vi forventer, at du:
• Har en moden, selvstændig og robust personlighed
• Kan arbejde struktureret med opgaverne med fokus på driften
• Har gode kommunikationsevner både i skrift og tale
• Kan samarbejde med beboerdemokratiet
• Har lederevner med en motiverende ledelsesstil
• Er troværdig, tillidsvækkende, positiv og åben
• Har kørekort

ANSÆTTELSESFORHOLD
Vi tilbyder dig:
• Et spændende og alsidigt job i et velfungerende 

arbejdsmiljø
• Et job hvor du har indflydelse og kan påvirke 

udviklingen
• Løn- og ansættelseshvilkår, der modsvarer de 

stillede krav samt iht. Gældende overenskomst 
• En attraktiv pensionsordning

Vi tager det som en selvfølge, at du er fuld fortrolig med 
anvendelse af IT-redskaber i dit daglige arbejde. Der må 
påregnes mødeaktivitet og lignende udenfor normal arbejdstid. 
Arbejdsstedet vil primært være vores kontor i Fredericia samt vores 
afdelinger i Fredericia og omegn.

TILTRÆDELSE SENEST 1/9-2019
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte teknisk chef 
Jørn Brynaa på tlf. 76 22 12 21.

SØG STILLINGEN
Ansøgningen sendes snarest muligt og senest den 9. juni 2019 til Boligkontoret 
Fredericia på job@boligfa.dk
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 24-25. Hvis du ikke har hørt 
fra os senest i uge 25, er stillingen besat til anden side.

ER DU SERVICEMINDED? KAN DU LIDE AT HAVE MED MENNESKER 

AT GØRE OG AT HAVE MANGE BOLDE I LUFTEN, SÅ ER DET DIG 

VI SØGER SOM VORES NYE INSPEKTØR!


