28. december 2018

Ejendomsfunktionær til C.W. Obel Ejendomme i København
Vi fortsætter med at vokse gennem både køb og byggeri af nye ejendomme i København og Aalborg. Vi søger derfor en
ny dygtig kollega til en ledig stilling som ejendomsfunktionær.
Er du en serviceminded person med teknisk indsigt, måske i nuværende ansættelse i lignende stilling eller som
håndværker, og har lyst til at passe vores ejendomme i København, så har vi jobbet til dig.
Ejendommene, som du til dagligt får ansvaret for at passe, er kvalitets-kontorejendomme beliggende i Københavnsområdet. Der arbejdes i mindre teams, så man kan supplere og afløse hinanden i hverdagen, men du har selvstændigt
ansvar for et antal ejendomme. Du vil have daglig kontakt til vores driftsleder, som vil være nærmeste chef.
Jobbet omfatter
•

Daglig kundekontakt, mundtligt og skriftligt, primært med erhvervskunder.

•

Drift af varmeanlæg, køl og ventilation.

•

Mindre vedligeholdelsesopgaver.

•

Kontakt og tilsyn med håndværkere og servicefirmaer.

•

Pasning af udearealer.

•

Sne- og glatførebekæmpelse.

•

Andre opgaver i forbindelse med ejendomsdrift.

Din profil
•

Erfaring fra lignende job.

•

Gerne håndværksmæssig baggrund.

•

Gerne erfaring med tekniske anlæg.

•

Kvalitetsbevidst.

•

Ordenssans.

•

Kørekort.

•

Imødekommende personlighed.

•

IT kyndig på brugerniveau og gerne erfaring med CTS

Ansættelsesforhold
Vi kan tilbyde en god løn inkl. pension og gerne tiltrædelse snarest muligt.
Ansøgning
Er du interesseret i stillingen, bedes du maile din ansøgning mrk. ”Ejendomsfunktionær” til job@cwobel.dk. Der er ikke
fastsat en frist for ansøgninger.
Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte Teknisk Chef Lasse Smidt på tlf. 33 33 94 94 eller mail:
lsm@cwobel.dk.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Ansøgninger behandles i takt med at de modtages. Alle henvendelser
behandles fortroligt.
C.W. Obel Ejendomme udlejer markante ejendomme til markante virksomheder. Vores lejemål styrker virksomhedens
image, og inspirerende omgivelser øger arbejdsglæden og den daglige effektivitet. I takt med at ambitionerne ændres,
sørger vi for, at rammerne tilpasses. C.W. Obel Ejendomme har p.t. 34 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i København og afdelingen i Aalborg.

