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BOLIGKONTORET FREDERICIA SØGER

Boligkontoret Fredericia er en almennyttig boligorganisation med  
ca. 5.200 boliger i Fredericia og omegn. Herudover administrerer 
boligorganisationen BSB Erritsø med 90 boliger. Vi er 25 ansatte i administra- 
tionen og 40 varmemetre i boligafdelingerne. 

Hos Boligkontoret Fredericia bliver du bl.a. ansvarlig for vedligeholdelse/
udvikling af udeområder og grønne arealer og for vedligeholdelse af  
bygninger. Dine ansvarsområder vil være boliger i Fredericia. Du refererer til 
den områdsansvarlige inspektør. 

ARBEJDSOPGAVER  
Dine opgaver omfatter bl.a.:
• Beboerservice 

• Udførelse af vedligeholdelse- og mindre håndværksmæssige opgaver

• Rekvirering og tilsyn med håndværkere til mindre vedligeholdelsesarbejde

• Pleje og udvikling af grønne områder, snerydning m.m.

• Deltagelse i ind- og fraflytningssyn

• Tilsyn med tekniske installationer

• Registrering af energidata og forbrug

DIN PROFIL  
Vi forventer, at du:
• Er seviceminded, tillidsvækkende og imødekommende

• Er faguddannet anlægsgartner, tømrer, vvs’er eller et i øvrigt for stillingen  
 relevant håndværk

• Har erfaring fra grønt arbejde

• Kan arbejde selvstændigt og være udviklingsorienteret og fleksibel

• Kan samarbejde med dine kollegaer i hele organisationen

• Har grundlæggende kendskab til IT

• Har god fysik

• Kan fremvise kørekort, ren straffe- og børneattest

• Har gode sociale kompetancer

ANSÆTTELSESFORHOLD  
Vi tilbyder dig:
• Et spændende, alsidig og afvekslende job i  
 en uformel organisation.

• En Fuldtidsstilling

• Løn og ansættelsesvilkår i henhold til  
 gældende overenskomst mellem BL og ESL

TILTRÆDELSE HURTIST MULIGT DOG 
SENEST 1. APRIL 2023
Ønsker du yderligere oplysninger, er 
du velkommen til at kontakte inspektør  
Nicky Christiansen telefon 7622 1222

SØG STILLINGEN 
Ansøgning sendes snarest muligt og senest 
15. februar 2023 til Boligkontoret Fredericia på 
job@boligfa.dk mrk. varmemester.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler  
22. & 24. februar. Har du ikke hørt fra hos senest  
28. februar 2023 er stillingen besat til anden side.

VI SØGER EN DYGTIG KOLLEGA TIL VORES TEAM AF VARMEMESTRE  

MED TILTRÆDELSE HURTIGST MULIGT DOG SENEST 1. APRIL 2023.

frem for alt – hjem

VARMEMESTER
MED GRØN PROFIL


