Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

EJENDOMSMESTERASSISTENT SØGES TIL GAAS AFDELINGER (GENOPSLAG)
Er du imødekommende og engageret, og møder du kollegaer og kunder i øjenhøjde, er du måske vores nye
ejendomsmesterassistent til Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening (GAA). Vi søger nemlig en kompetent
og motiveret ejendomsmesterassistent med gode samarbejdsevner.
Som ejendomsmesterassistent bliver du en del af den daglige drift i afdelingen og i tilrettelæggelsen af
arbejdsopgaverne. Du vil indgå i tæt dialog og samspil med ejendomsmestrene.
De primære arbejdsopgaver, er:
•
•
•
•
•
•

Lettere administrative opgaver inkl. regnskabs- og budgethåndtering.
Personalehåndtering, herunder faglig sparring og ledelse bl.a. med vedligeholdelse af de grønne
områder, medvirken til løbende styring og rekvirering af håndværkere og leverandører.
Ind- og udflytningssyn af lejemål.
Servicering af beboere.
Tilsyn med varmeanlæg og andre tekniske anlæg.
Vedligeholdelse af udearealer og snerydning.

En ejendomsmesterassistent med en solid personlighed, der er venlig og imødekommende…
…En, der kan kommunikere og samarbejde med afdelingsbestyrelser og beboere. Det er vigtige egenskaber for
vores fremtidige kollega, der derudover skal have:
•
•
•
•
•
•

Kendskab til Unik Bolig 4, iSyn og it.
Et godt overblik og en udpræget sans for planlægning.
Håndværksmæssig, byggeteknisk eller anden relevant erfaring.
Kan lide grønt arbejde.
Kan deltage i aftenmøder.
Har kørekort til personbil.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er på 37 timer om ugen. Løn- og ansættelsesforhold bliver fastlagt efter kvalifikationer og der må
forventes arbejde uden for normal arbejdstid, primært i forbindelse med bl.a. mødeaktivitet og snerydning. Vil
du høre mere er du velkommen til at kontakte driftschef, Per Dige på telefon 43 46 09 61. Søg stillingen ved at
sende en mail til ssk@fa09.dk og skriv ”Ejendomsmesterassistent i GAA”, senest torsdag d. 31. maj 2018. Der vil
blive afholdt jobsamtaler løbende. Tiltrædelse hurtigst muligt.
Der vil blive indhentet børneattest og der skal fremvises straffeattest.

Om GAA
Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening (GAA), er en almen boligorganisation, hvis ejendomme alle er
beliggende i Gladsaxe Kommune.
GAA ejer og administrerer 1.286 lejemål fordelt på 7 boligafdelinger.
Du kan læse mere om GAA på www.gaa.dk

