Boligforreningen
n VIBO sø
øger kon
ntorassis
stent
Til VIBOs områdekontorr ØST beligg
gende Jagtve
ej 113 H 1.sa
al søger vi sn
narest en erfaaren og enga
ageret kontorassistentt, som har fokus på servic
ce og samarrbejde.
å i et team aff 3 ejendoms
smestre og 3 ejendomsmesterassistenter, hvor arrbejdet bl.a. består
b
af
Du vil indgå
beboereksp
pedition, teleffonekspeditio
on og kontorrarbejde i forbindelse med
d den daglig e drift af områdekontoret.
Dine væsen
ntligste ans
svarsområde
er er:





Varretage beboe
erkontakten i ejendomsko
ontorets åbningstid
Sørrge for kontering, udarbejjde rekvisitio
oner og letterre økonomisttyring
Kon
ntakt med hå
åndværkere
Udfføre en rækkke administra
ative opgaverr i MS Office og boligadm
ministrationsssystemet Unik Bolig 4
sam
mt I-syn.

Vi lægger v
vægt på, at du:
d






Harr kendskab tiil arbejde i de
en almene b oligsektor og
g gerne Unik
k Bolig 4
Harr en relevant uddannelse eller erfaring
g fra lignend
de stilling
Er sserviceminde
ed og kan lide at have ko
ontakt med mange
m
menne
esker
måde
Kan
n håndtere pressede situationer på en
n positiv og fremadrettet
f
Kan
n kommunike
ere på dansk
k i både skriftt og tale.

Vi tilbyder








Et a
alsidigt job på
å 37 timer ug
gentligt
Arb
bejdstid mand
dag til fredag
g mellem 7.0 0 - 17.00 efter aftale. Kontor- og teleffontid mellem
m 8.00 12.0
00
Man
nge spænde
ende opgaver
Mullighed for relevant efterud
ddannelse
God
de kolleger og
o en uforme
el omgangsto
one
Forrdelagtig sygeforsikring, Falck
F
Healthccare og kuns
stforening m.v.
Anssættelsesvilkkår og lønmæ
æssig indplaccering i henh
hold til overen
nskomsten m
mellem Boligs
selskaberness Landsforening og HK sa
amt lokalafta
ale.

ørgsmål
Har du spø
Har du yderrligere spørgsmål til stillin
ngen, er du vvelkommen til at kontakte
e driftschef C
Carsten Klaus
sen på telefonnummer 33 42 00 34
4.
Ansøgning
g
Mærk din an
nsøgning ”ko
ontorassisten
nt” med oplyssning om tidligere beskæ
æftigelse sam
mt eventuelle referencer.
Bedes sene
est den 15. marts
m
2019 mailet
m
til job@
@vibo.dk.
Vi afholder samtaler løb
bende.
Boligforening
gen VIBO blev stiftet
s
i 1974 og
g har ca. 6.000
0 almene bolige
er i Storkøbenh
havn og Nordsjjælland. Boligfforeningen
beskæftiger c
ca. 140 medarb
bejdere.

Boligforeningenn VIBO
Sankt Peders S
Stræde 49 A
1453 Københavvn K

Kontakt:
Telefon
33 42 00 00
Mail
vibo@vibo.dkk

Eksspeditionstid:
Manndag - torsdag kl.
k 10 - 14
Fredag
kl.
k 10 - 13

Info:
CVR-nummeer
EAN-nummeer

36 51 17 100
57900021992685

