Sønderborg Andelsboligforening
Bygtoften 2
6400 Sønderborg
Tlf: 73 12 34 34
Mail: insp@salus-bolig.dk

Elev
Ejendomsservicetekniker
Til Sønderborg Andelsboligforenings afdelinger søges 1 elev som ejendomsservicetekniker. Uddannelsen tager 3 år og 3 måneder, hvoraf de 45 uger er på skole.
Som ejendomsserviceteknikerelev deltager du i drift og vedligeholdelse af bygninger,
udearealer, vand- og varmeanlæg, affaldshåndtering, beboer- og håndværkerkontakt
og meget andet.
Under uddannelsen skal du oplæres i:
 at føre tilsyn med bygninger og anlæg samt at afhjælpe problemer
 at tilkalde håndværkere, når dette er nødvendigt
 at få et bredt kendskab til mange håndværk og selv lære at foretage mindre
reparationer og vedligeholdelsesopgaver
 at passe og vedligeholde udearealer, grønne områder m.v.
 at håndtere affald m.v.
Vi forventer, at du:
 er en m/k, med lyst til at tage fat på en håndværksmæssig uddannelse
 har kørekort til traktor eller almindelig personbil
 har en åben indstilling til alle beboere i SAB
 har flair for service og gode menneskekundskaber
 har stor ansvarlighed, og psykisk robusthed med humoristisk sans
 har bopæl i eller i nærheden af Sønderborg
Løn- og ansættelsesforhold:
 tiltrædelse den 1. september 2016
 løn i henhold til overenskomst for ejendomsservice
 arbejdstiden er 37 timer pr. uge
Sønderborg Andelsboligforening er en serviceorganisation med bred berøringsflade, og
vi lægger megen vægt på, at vore ansatte er servicemindede, udadvendte og bevidste
om at yde en god og effektiv indsats over for beboerne og samarbejdspartnerne.
Yderligere oplysninger om stillingen vil kunne fås ved henvendelse til Bjarne Baun
Madsen på telefon nr. 73 45 65 00 eller Poul Christensen på telefon nr. 73 12 34 34,
telefontid kl. 09.00-14.00.
Skriftlig ansøgning indeholdende relevante oplysninger skal være SAB i hænde senest
den 20. juni 2016 og sendes til: Sønderborg Andelsboligforening, Bygtoften 2,
6400 Sønderborg.
SAB er en almen boligorganisation i Sønderborg og råder p.t. over 3.236 lejemål
fordelt på 46 afdelinger. Der genudlejes ca. 600 boliger årligt og nyopføres boliger
efter behov. Boligforeningen beskæftiger i alt 74 medarbejdere fordelt på 12 i
administrationen, 22 inden for ejendomsfunktionærområdet og ca. 40 på foreningens
håndværkergård.
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