
 
 

Ejendomsserviceteknikerlærling 
 

Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg søger ejendomsserviceteknikerlærling med mod på en  

spændende og afvekslende uddannelse i den almene boligsektor         

 

Vi tilbyder et uddannelsesforløb i en attraktiv og spændende stilling i en dynamisk og moderne organisation. 
Du vil primært komme til at arbejde med bygningsdrift, tekniske anlæg, beboer- og ejendomsservice samt 
vedligeholdelse af grønne områder og udearealer.  
  
Vi søger en mødestabil, energisk og serviceminded ejendomsserviceteknikerlærling, der er klar på læring og 
som ønsker at bidrage til udvikling af Ungdomsbo.  
 

Arbejdsopgaver: 
 Vedligeholdelse og drift af bygninger 

 Reparationsopgaver 

 Udførelse af beboerservice i lejemålene 

 Servicering af tekniske anlæg 

 Pleje og vedligeholdelse af grønne områder, stianlæg samt fællesarealer 

 Affaldshåndtering 

 Deltagelse i optimering af arbejdsopgaver og processer 
 

Vi forventer: 
 Du har lysten til at lære håndværksmæssige opgaver, og eventuelt har flair herfor. 

 Du trives med både selvstændigt arbejde samt arbejde i teams. 

 Du har flair for IT. 

 Du er I besiddelse af kørekort til traktor som minimum eller eventuelt igang med at tage kørekort til 

almindelig personbil. 

 Du er omstillingsparat, og har mod på dage, som oftest ikke ligner hinanden. 

 Du er positiv, ansvarsbevidst og trives i et miljø, hvor tingene til tider går stærkt. 

 Du er serviceminded og har menneskelig forståelse. 
 

Vi tilbyder: 
 Et spændende uddannelsesforløb i en innovativ organisation med muligheder for personlig og faglig 

udvikling. 

 Varierende opgaver. 

 Et godt arbejdsmiljø. 

 Løn og pension i henhold til overenskomst. 

 Sundhedsforsikring ved Dansk sundhedssikring. 

 Tiltrædelse efter aftale. 

Mere information: 
Informationer om uddannelsens opbygning, adgangskrav og skolehjem kan tilgås på: 
Ejendomsservicetekniker | Syddansk Erhvervsskole (sde.dk)  
Du kan læse mere om Boligforeningen Ungdomsbo på www.ungdomsbo.dk. Hvis du har spørgsmål til stil-  
lingen, er du velkommen til at kontakte Driftskoordinator Carsten Nygaard på tlf. 76135088 / 21671117 eller 
på mail cn@ungdomsbo.dk 
 

Ansøgning: 
Vi modtager udelukkende ansøgninger elektronisk via mail til:  job@ungdomsbo.dk 
 
Ansøgningsfristen er torsdag den 15. september 2022. 

https://www.sde.dk/uddannelser/byggeri-energi-og-konstruktion/ejendomsservicetekniker/

