
 
Ejendomsfunktionær 
 
Stillingen: 
Hobro Boligforening er grundlagt i 1942 og råder over 1375 boliger, som alle er beliggende i Mariagerfjord 
Kommune. I Hobro Boligforening ser vi det som en af vores vigtige opgaver, at give vores beboere en god 
service. 
Derfor søger vi en dygtig medarbejder, der sammen med 3 kollegaer skal servicere vores lejere. Om 
vinteren skal du deltage i glatførebekæmpelse og snerydning, også udenfor normal arbejdstid. 

 
Arbejdsopgaver: 
Dine primære funktioner vil bestå af: 

• Gennemførelse af flyttesyn (ind/ud) 

• Håndtering af fakturaer. 

• Snerydning og glatførebekæmpelse. 

• Håndtering af akutte skadesager, herunder anmeldelse til forsikringsselskab. 

• Beboerkontakt og – assistance. 

• Styring af serviceaftaler, herunder varme, ventilation, køling, elevator, vaskerianlæg o.a. 

• Tilsyn med vvs-installationer, kloak og varmecentral. 

• Rekvirering og styring af håndværkere ved mindre drifts- og vedligeholdelsesarbejder. 

• Fugt og skimmelsager. 

 
Faglige og personlige kvalifikationer: 

• Du er serviceminded og kan kommunikere med alle både internt og eksternt.  
• Du arbejder struktureret og er vant til et travlt miljø. 

• Du er fleksibel og lydhør. 

• Du er handlekraftig og kan skære igennem, når det er påkrævet. 

• Du har kenskab til den almene sektor. 

• Behersker dansk i skrift og tale 

• Vi forventer, at du har en uddannelse, der matcher jobbet eller har erfaring fra en lignende stilling, 
gerne indenfor smede faget. 

 

Vi tilbyder: 
Et selvstændigt og udfordrende job, hvor der er mulighed for at præge sin egen hverdag, i en virksomhed med 
kompetente og engagerede kolleger. Vi forventer, at du deltager i kurser og videreuddannelse. 
 

Ansøgning og tiltrædelse 
Tiltrædelse: 1. marts 2018 eller efter aftale. 
  
Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Løn i henhold til overenskomst med Ejendoms- & Servicefunktionærernes 
Landssammenslutning. 
 
Ansøgning sendes til: LP@hobroboligforening.dk eller til:  
Hobro Boligforening 
Smedevej 28 
9500 Hobro 
Mærket ” Ejendomsfunktionær 
 
Ansøgningsfrist den 22. jan.  2018. kl. 8.00 
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Driftschef Lisbeth Pind på  
tlf. 96 58 92 02 
 
 


