Boligrådgiver til boli.nu
Har du lyst til at arbejde i en organisation med højt aktivitetsniveau? Brænder du for at yde en
professionel kundeservice, så er du måske vores nye kollega.
Vi søger en dygtig og engageret boligrådgiver til vores Boligbutik i boli.nu.
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen.
Boligbutikken består af 2 boligrådgivere samt en chef, som tilsvarende varetager andre arbejdsfunktioner i organisationen.
Afdelingen løser opgaverne i fællesskab, og der arbejdes på:
•

at levere en god ansvarlig og venlig kundebetjening

•

at sikre kvaliteten i arbejdet for alle parter

•

at styrke det gode samarbejde
Dine primære arbejdsopgaver vil være

•

ansvar for bl.a. behandling af opsigelser, udlejning, tildeling af boliger, udarbejdelse af kontrakter

•

registrering af ansøgere og arkivering

•

ekspedition af kunder via telefon, mails og personlige henvendelser

•

ad hoc opgaver indenfor boligadministration

•

daglig kontakt til beboervalgte og øvrige kollegaer
Vi forestiller os, at du

•

er kontoruddannet

•

er rutineret bruger af it i dit daglige arbejde og hurtigt kan sætte dig ind i nye systemer

•

har erfaring med lignende arbejde - gerne fra boligadministration men det er ikke et krav

•

kan arbejde selvstændigt med et højt arbejdstempo og overholde deadlines

•

er effektiv, serviceminded, omhyggelig, venlig, åben, udadvendt og har humoristisk sans

•

er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt

•

har situationsfornemmelse, er fleksibel og loyal
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•

har lyst til at medvirke til en vedvarende udvikling af organisationen.
Vi tilbyder
•

et afvekslende og udfordrende job i en organisation med et godt og fleksibelt arbejdsmiljø.

•

en arbejdsplads med en ligefrem tone, åbenhed og en god portion humor

•

gode kollegaer, der vil tage godt imod dig

•

god pensionsordning inkl. sundhedssikring.

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst med HK-Privat og Boligselskabernes
Landsforening.
Interesseret?
Vi ønsker at besætte stillingen den 1. maj 2018.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte administrationschef Kristian Post på
tlf. 76 22 70 12 eller på mail kp@boli.nu
Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest den 18. marts 2018. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 12.
Ansøgning vedlagt CV og øvrige bilag mærket ”Boligrådgiver” sendes til info@boli.nu
boli.nu er en almennyttig boligorganisation som administrerer ca. 1900 boliger fordelt på 19 boligafdelinger i
Fredericia og Taulov. boli.nu beskæftiger 17 varmemestre i driften samt 8 funktionærer på vort administrationskontor. boli.nu er en arbejdsplads i en attraktiv og spændende branche. boli.nu har gennemført store renoveringssager og er stadig i gang. I årene 2018-2022 opføres bl.a. 60 nye boliger i Skærbæk ligesom
Skanseparken gennemfører en fysisk helhedsplan af afdelingens 341 boliger. boli.nu står overfor omstruktureringer med henblik på øget effektivisering.
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