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Boligforeningen VIBO søger ejendomsassistent 
 
Til boligforeningen VIBO`s driftsområde SYD, beliggende på Amager, søger vi en engageret og selvstændig 
ejendomsassistent. I jobbet som ejendomsassistent skal du indgå i et team, der varetager den daglige drift 
og vedligeholdelse af vores ejendomme samt medvirke til at sikre vores beboere en god service. 
 
Dine primære ansvarsområder er: 
 

 Udskiftning/tømning af affaldscontainere/poser samt renholdelse af lokaliteter for affald. 

 Renholde afdelingens indendørs og udendørs befæstede områder.  

 Udføre ren- og vedligeholdelse af græs og øvrige beplantede fællesarealer. 

 Medvirke ved snerydning og glatførebekæmpelse, også udenfor normal arbejdstid 
 

Vi lægger vægt på, at du: 
 

 At du behersker dansk i skrift og tale.  
 At du har en serviceminded og fleksibel indstilling. 
 At du har gyldigt kørekort. 

Vi tilbyder 
 

 Et alsidigt job på 37 timer ugentligt. 

 Arbejdstid mandag til onsdag kl. 7.00 til kl.15.30 og torsdag og fredag kl. 7.00 til kl. 14.30.  

 Mulighed for relevant efteruddannelse. 

 Gode kolleger og en uformel omgangstone. 

 Fordelagtig sygeforsikring, Falck Healthcare og kunstforening m.v. 

 Ansættelsesvilkår og lønmæssig indplacering i henhold til overenskomsten mellem Boligselskaber-
nes Landsforening og Ejendoms- og Servicefunktionærernes landssammenslutning samt lokalaftale. 

 

Har du spørgsmål 
Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte driftschef Stefan Sørensen på tele-
fonnummer 33 42 00 56. 
 
Ansøgning 
Mærk din ansøgning ”Ejendomsassistent” med oplysning om tidligere beskæftigelse (CV) samt eventuelle 
referencer. Bedes senest den 24. juni 2019 mailet til: 
 
job@vibo.dk. 
 
Vi afholder samtaler løbende. 
 
 
 
Boligforeningen VIBO er en ung og levende beboerdemokratisk boligforening med ca. 6.000 boliger i 
Storkøbenhavn og Nordsjælland. Boligforeningen beskæftiger ca. 140 medarbejdere. 
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