Elev/lærling som ejendomsservicetekniker til AAB i
Varde
Arbejdernes Andels-boligforening (AAB) søger en engageret elev/lærling, der har mod på at blive
udfordret og som tør tage ansvar for opgaveløsningen. Til gengæld lover vi, at du vil få en
dagligdag med mange forskellige opgaver og med mulighed for at udvikle dig selv. Vi lægger vægt
på, at du har en udadvendt personlighed, er serviceminded, og at du har evnen og viljen til at
lære. Du vil som elev hos AAB indgå i et lille fællesskab med særdeles dygtige og erfarne kolleger.
Efter endt uddannelse har du gode muligheder for job både i den almene og private boligsektor, og
der efterspørges også ejendomsfunktionærer i mange andre brancher

Arbejdsopgaver:









Vedligeholdelse og drift af bygninger
Planlægning af fremtidige vedligeholdelsesopgaver
Reparationsopgaver
Udførelse af beboerservice hos vores lejere
Servicering af tekniske anlæg
Pleje og vedligeholdelse af grønne områder, stianlæg samt fællesarealer
Affaldshåndtering
Deltagelse i optimering af arbejdsopgaver og processer

Vi forventer:







Du har lysten til at arbejde med håndværksmæssige opgaver
Du trives med at arbejde i teams, men også løse selvstændige opgaver
Du har flair for IT.
Du har kørekort eller erhverver dette.
Du er positiv, ansvarsbevidst og trives i et miljø, hvor tingene til tider går stærkt.
Du er serviceminded og har menneskelig forståelse.

Vi tilbyder:







Et spændende uddannelsesforløb i en moderne organisation med muligheder for
personlig og faglig udvikling.
Varierende opgaver.
Et godt arbejdsmiljø.
Løn og pension i henhold til overenskomst.
Sundhedsforsikring
Tiltrædelse den 1. september 2022.

Kan du se dig selv i ovenstående beskrivelse, og sætter du i øvrigt pris på et åbent og humoristisk
miljø med kolleger, der er ambitiøse og engagerede, så vil vi meget gerne høre fra dig. Vi forventer
en tiltrædelse pr. 1. september 2022.
Hvis du vil vide mere om denne spændende elevplads, så kontakt endelig driftschef Carsten
Finnerup Lauridsen på telefon 22495555.
Hvis stillingen lyder som noget for dig så ansøg gerne hurtigst muligt, ellers inden
ansøgningsfristen den 12. juli 2022. Ansøgningen sendes til Linda Bjarrum på LB@aabvarde.dk

