
 
 
 
  
 

 
 

Arbejdernes Byggeforening søger en  

 

Ejendomsfunktionær 
Til en driftsstilling i almen boligorganisation i Silkeborg 
 
 

Du får en spændende stilling i vores driftsområde 3, som har boliger i Alderslyst, Hvinningdal, Skægkær og Høje Kejlstrup. 

hvor du sammen med teamet af driftsmedarbejdere er med til at servicere beboerne fra 12 boligafdelinger med i alt 827 boliger.  
 
Arbejdet består i mindre håndværksmæssige forbedringsarbejder/reparationer og en stor kontakt til beboere og håndværkere.  
Du vil også skulle bidrage til renholdelse af fællesarealer ude og inde samt mindre administrative opgaver i forbindelse med 
driften. Du skal bl.a. udføre indflytningssyn og evt. bistå områdelederen ved fraflytningssyn. 
 
Vi forventer, at du vil være med til at udvikle driften i Arbejdernes Byggeforening. I jobbet får du en bred kontaktflade, herunder 
kommunikation med beboere, bestyrelser, samarbejdspartnere og kolleger.  
 
Arbejdernes Byggeforening er en arbejdsplads med højt til loftet, hvor du har en stor grad af frihed, ansvar og indflydelse. Du vil 
komme til at arbejde i et dynamisk miljø med en afvekslende hverdag omgivet af engagerede medarbejdere og kolleger, som altid 
står klar til at hjælpe. Selvom vi har travlt, har vi et humoristisk og uformelt arbejdsmiljø.  
 

Jobbet vil give dig mange forskellige arbejdsopgaver og der lægges vægt på  
− At du har et udpræget servicegen og er venlig og udadvendt 

− At du har gode samarbejdsevner 

− At du har teknisk/håndværksmæssig flair 
 

For at få succes i jobbet, skal du være god til kommunikere med mennesker og følge de mangeartede opgaver til dørs. Vi 

forventer, at du håndværksmæssig baggrund eller kommer fra en lignende stilling.  
 
Som ansat i Arbejdernes Byggeforening ønsker vi, at du har lysten til at udvikle dig sammen med os – og at du i hverdagen bidrager 
til virksomhedens strategi, samt at vores principper om åbenhed, kompetence, fairness og pålidelighed skinner igennem dit 
arbejde og din adfærd.  
 

Du får en attraktiv ansættelsespakke, og vi kan tilbyde løn og ansættelse i henhold til overenskomsten med BL og ESL – 

Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning. Du skal have gyldigt kørekort og kan stille egen bil til rådighed. Til 
stillingen kræves ren straffe- og børneattest.  
 

Er du vores nye kollega så skynd dig at sende din ansøgning. Vi afholder ansættelsessamtaler løbende, og vi ønsker 

tiltrædelse hurtigst muligt. Du er altid velkommen til at kontakte teamleder Dennis Nielsen på telefon 87201920, hvis du har 
spørgsmål til stillingen. Vi glæder os til at høre fra dig.  
 

Din ansøgning og CV sender du til job@arbejdernesbyggeforening.dk 

 
 
 
Arbejdernes Byggeforening er en almen boligorganisation med 2.688 lejeboliger i Silkeborg og omegn. Vi er i dag 40 engagerede 
medarbejdere, fordelt på ejendomsdrift i 3 områder og administration.  
 

 
Læs mere om os på www.arbejdernesbyggeforening.dk 
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