Stillingsopslag: Servicemedarbejder
Albertslund Ungdomsboliger søger en person, der kan tænke sig at arbejde som servicemedarbejder på Beboerkontoret,
med tiltrædelse 1. juni 2022.
Hvad skal du lave:
Jobbet består primært i at servicere beboerne i Morbærhaven.
De konkrete opgaver er bl.a.:
 Udlån af redskaber, samt salg fra beboerkontoret.
 Besvarelse af spørgsmål omkring beboergrupper.
 Registrering og godkendelse af husdyr.
 Omdeling af post for Afdelingsbestyrelsen.
 Kontering og administrering af bilag og udlæg fra grupper og udvalg.
 Samarbejde med Afdelingsbestyrelsen og Festkontrollanten.
Derudover vil du også komme til, at stå for en række andre ad-hoc opgaver, som aftales nærmere med kontorudvalget.
Vi sørger selvfølgelig for en grundig oplæring i arbejdsopgaverne.
Jobbet giver dig mulighed for, at se hvordan et beboerdemokrati fungerer, og du vil møde en masse nye mennesker, som
har interesse i foreningslivet.
Vi forestiller os, at du…
 har blik for detaljen og praktisk anlagt
 er mødestabil og god til at overholde aftaler
 er serviceminded og kan bevare overblikket i pressede situationer
 kan forstå og formulere dig forståeligt på engelsk
 kan arbejde selvstændigt, men også indgå i et team
 har grundlæggende matematisk forståelse
Det er endvidere en fordel, at du har kendskab til Microsoft Office365 og E-conomic, eller erfaring fra lign. jobs, men det er
bestemt ikke et krav. Derudover forventer vi, at du kan fremvise en ren straffeattest.
Beboere i Morbærhaven har fortrinsret til stillingen.
Praktiske informationer om jobbet:
Det er vigtigt, at du kan arbejde på de tidspunkter hvor beboerkontoret har åbent. Du skal i samarbejde med den anden
servicemedarbejder planlægge jeres vagter.
De faste vagter som skal besættes vil være indenfor beboerkontorets åbningstider som er mandag og torsdag kl. 19.00-20.00
og lørdag kl. 12:00-13:00. Dertil skal tillægges tid til at åbnings- og lukkerutiner, samt personalemøder, som typisk vil være i
forlængelse af en vagt.
Stillingen er i øjeblikket fastsat til 22 timer pr. måned med en løn på DKK 126,48 pr. time + feriepenge.
Ansøgningsfrist: søndag 1. maj 2022, kl. 12.00.
Jobsamtaler bliver foretaget medio maj.
Har du lyst/mod til at tage udfordringen op, så skriv lidt om dig selv, hvad du tidligere har lavet, hvad du laver nu, og hvad du
påtænker dig at lave i fremtiden.
Ønsker du at vide mere om stillingen, så er du meget velkommen til at skrive en mail. Du kan også aflevere en skriftlig
ansøgning i administrationens postkasse ved Center 2 – i så fald bedes du mærke konvolutten: ”Att. Formanden”.
Med venlig hilsen,
Albertslund Ungdomsboliger
Kontaktoplysninger
Albertslund Ungdomsboliger
Morbærhaven 100
2620 Albertslund
Mail: job@aub.dk

