Spændende elevuddannelse i boligforening
Aabenraa Andelsboligforening og Kolstrup Boligforening søger hver en elev som ejendomsservicetekniker.
Uddannelsen tager 3 år og 9 måneder, hvoraf de 45 uger er på skole.
Som ejendomsservicetekniker elev 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
tilkalde håndværkere, når dette er nødvendigt
få et bredt kendskab til håndværksfaget og selv lære at foretage mindre reparationer og
vedligeholdelsesopgaver
passe og vedligeholde udearealer, grønne områder m.v.
håndtere affald m.v.

Vi forventer, at du har:









9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik
kørekort til traktor eller almindelig personbil
en åben indstilling til alle beboere i foreningerne
flair for service og gode menneskekundskaber
stor ansvarlighed, og psykisk robusthed med humoristisk sans
bopæl i eller i nærheden af Aabenraa
samt at du er en ung m/k, med lyst til at tage fat på en håndværksmæssig uddannelse

Løn- og ansættelsesforhold:





tiltrædelse efter aftale.
løn i henhold til overenskomst for ejendomsservice.
arbejdstiden er 37 timer pr. uge

Aabenraa Andelsboligforening og Kolstrup Boligforening er begge serviceorganisationer, med en bred
berøringsflade. Vi lægger meget vægt på, at vore ansatte er servicemindede, udadvendte og bevidste om at
yde en god og effektiv indsats over for beboerne og samarbejdspartner.
Yderligere oplysninger om stillingen vil kunne fås ved henvendelse til teknisk chef Bjarne Baun Madsen på
telefon nr. 73 45 65 00, eller teknisk inspektør Jens Peter Davidsen på telefon nr. 21 43 03 70
Skriftlig ansøgning indeholdende relevante oplysninger skal være Aabenraa Andelsboligforening og
Kolstrup Boligforening, Humlehaven 4, 6200 Aabenraa i hænde senest den 13. juli 2017.
Ansøgninger kan sendes via mail til: aab.tekn@salus-bolig.dk
Ansættelsessamtaler vil blive holdt i uge 29
Aabenraa Andelsboligforening og Kolstrup Boligforening er begge almene boligorganisationer i
Aabenraa, og råder p.t. ialt over 2.800 lejemål. Alle boliger er beliggende i Aabenraa kommune.
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