HØJT TEMPO OG UDVIKLING
BLIV KONTORELEV I PLUS BOLIG

Elsker du kundekontakt, og har du et stort servicegen?
Så skulle du måske overveje at blive kontorelev med speciale i administration hos Plus
Bolig.
Vi er et udviklende boligselskab med godt 4000 lejeboliger. Vores kontor ligger på
Eternitten i Aalborg C.

Du arbejder i et travlt og sjovt miljø
Hos os bliver du betragtet som en ligeværdig medarbejder og ikke bare en elev.
Du får en god og bred uddannelse, der giver dig eftertragtede, faglige og personlige
kompetencer.
Du vil komme til at arbejde i et travlt, men sjovt og uformelt, miljø med mange
forskellige typer opgaver. Dette gør, at du får en spændende og afvekslende
arbejdsdag.

Du lærer meget forskelligt

TILTRÆDELSE
1. september 2019
ANSØGNINGSFRIST/
ANSÆTTELSESSAMTALER
Vi inviterer løbende til samtaler så send din ansøgning allerede i dag.
KONTAKTPERSON
Karina Dalsgaard Kornum,
HR-koordinator

I Plus Bolig arbejder vi i mindre teams. Du vil i din elevtid følge en fastlagt
uddannelsesplan således, at du kommer rundt i alle teams og lærer meget forskelligt.
En stor del af din elevtid vil foregå i vores serviceteam, hvor du vil have en stor
kontaktflade.

TELEFON
25 19 29 53

Vi hjælper dig

SEND ANSØGNING
Ansøg via dette link

Vi er 25 engagerede kolleger, som altid står klar til at hjælpe - heriblandt en 2. års elev,
som du vil få meget sparring med. Du vil desuden få tilknyttet en fast elevansvarlig under
hele dit uddannelsesforløb samt en oplæringsansvarlig i hvert team. Dette er med til at
sikre, du gennemfører din uddannelse på en god og tryg måde.

Hvem er du
Vi forventer, at vores elever er nysgerrige, stiller spørgsmål og bringer input og idéer i
spil. Du har masser af gå-på-mod, og du kan tage ansvar og tænke selvstændigt.
Service og samarbejde er en naturlig og stor del af din personlighed, derfor ses du også
som en glad og smilende person.
Du skal desuden være god til at formulere dig i både skrift og tale - og da vi har
engelsksprogede kunder, er det nødvendigt, at du kan servicere kunderne på engelsk.
For et komme i betragtning til stillingen som kontorelev skal du have bestået:
- HG2 (kontorlinjen)
- EUX (det studiekompetencegivende forløb)
- HHX
- HTX, STX eller HF suppleret med et 5 ugers forløb fra Handelsskolen
Alle ansøgere på 25 år eller derover, som er startet på grundforløbet efter 1. august
2015, skal medsende en uddannelsesplan. Denne kan du få ved at henvende dig på
din lokale Handelsskole.

Vil du være med på holdet?
Så send en ansøgning med det samme. Vi inviterer løbende til samtaler og lukker
annoncen så snart, vi finder et match.
Har du spørgsmål til elevstillingen, er du meget velkommen til at kontakte Karina
Dalsgaard Kornum på telefon 25 19 29 53.

VORES NUVÆRENDE ELEV UDTALER:
”Jeg har, siden jeg startede hos Plus Bolig, følt
mig velkommen, fordi man hver dag bliver
mødt med et smil og godt humør af sine
kollegaer.
De er altid klar til at hjælpe en, hvis man får
behov for det.
Jeg synes, det er vildt spændende at være
kontorelev hos Plus Bolig, fordi man kommer
rundt i alle afdelinger og får et bredt kendskab
til den almene boligorganisation”.

