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Ejendomsfunktionær - deltid 
                        

Vivabolig søger en ejendomsfunktionær til ansættelse i Team 2 

Til boligorganisationen Vivabolig søger vi en frisk og ansvarsbevidst deltidsmedarbejder, eventuelt en 
fleksjobber, som motiveres af at yde en god service overfor beboere og samarbejdspartnere. 

Har du lyst til at arbejde i et boligselskab med cirka 4.100 boliger, hvor du er tæt på mennesker? Holder 
du af at arbejde i de grønne områder og med bygningsvedligeholdelse? Så er du måske den vi leder 
efter. 

I Vivabolig arbejder vi i teams og vi dækker det meste af Aalborg. Du vil blive ansat i Team 2 som ligger i 
Vejgaard. 

Arbejdet omfatter beboerservice, håndværksarbejde, snerydning, pasning af fællesarealer ude og inde 
samt renholdelse. 

 

Dine kompetencer 

• Du er udadvendt og har masser af gå-på-mod 
• Du er serviceminded, har gode samarbejdsevner og er en teamplayer 
• Du kan tage ansvar og tænke selvstændigt 
• Du er loyal og har lyst til at udvikle dig 
• Du er professionel og kvalitetsbevidst 
• Du har evt. en relevant håndværksmæssig uddannelse 
• Du kan lide at arbejde i de grønne arealer 
• Du har en god portion humoristisk sans 
• Du har lyst til et alsidigt job med store udfordringer 
• Du har kørekort til bil 
• Du er omhyggelig i dit arbejde 
• Du har kendskab til IT 
• Du har evnen og lysten til at møde og servicere alle typer mennesker 

 

Vi tilbyder 

• Arbejdstid på 12-20 timer pr. uge 
• Mulighed for både faglige og personlige udfordringer i en organisation i udvikling 
• En travl og spændende hverdag, hvor ikke to dage er ens 
• Frihed med ansvar 
• En virksomhed, der har meget fokus på udvikling og som altid er åben for nye idéer 
• Et livligt arbejdsmiljø med glade og hjælpsomme kollegaer 
• Arbejdsforhold og løn i henhold til overenskomst mellem ESL og BL 

 

 



 
 

       

 
 

Vivabolig │Kayerødsgade 43 │9000 Aalborg │mail@vivabolig.dk │Tlf. 9630 9460 │CVR. 3183 1814 │Reg. 9280 Konto 4572643374 

 

 

 

Ansøgningsfrist 

Sidste frist for indsendelse af ansøgning er den 15. maj 2020. 

 

Ansættelsestidspunkt 

Stillingen ønskes besat den 1. juni 2020. 

 

Kontakt 

Teamleder Stefan Knudsen, 2340 3687. 

 

 

Ansøgning skal ske via dette link, for at imødekomme persondatalovgivningen 
https://www.vivabolig.dk/job. 

 

 
Vivabolig er en almen boligorganisation, der opfører, renoverer og administrerer alment boligbyggeri, primært i og omkring Aalborg. 
Vi er i alt 95 medarbejdere fordelt i administrationen i Kayerødsgade, driften og rengøringen rundt i boligområderne. Vivabolig 
tilbyder en bred vifte af boliger, tæt/lavt byggeri, en- og tofamiliehuse og rækkehuse til murstensetagebyggerier. Vi har cirka 4.100 
boliglejemål og er dermed en af de største boligorganisationer i Nordjylland. Boligtyperne er fordelt med 3.000 familieboliger, 600 
ældre- og plejeboliger og 500 ungdomsboliger i 23 boligafdelinger, størstedelen i Aalborg, men også i Vodskov, Visse, Nøvling, 
Vadum og brovst. 

Læs mere om os på www.vivabolig.dk. 

 

 

 

 

https://www.vivabolig.dk/job
http://www.vivabolig.dk/

