
EJENDOMSSERVICETEKNIKERELEV 
HOS FAB
Start din karriere hos Fyns Almennyttige Boligselskab 
– en af Fyns største almene boligorganisationer.

Kunne du tænke dig at uddanne dig til ejendomsservicetekniker og lære, hvordan du passer og vedligeholder bygninger, varmeanlæg 
og udendørsarealer samt arbejder med miljø, klima og administration? Vil du udvikle dine faglige, sociale og personlige kompetencer? 
Så er du måske vores nye ejendomsserviceteknikerelev.
Det er et krav, at du har gennemført det adgangsgivende grundforløb indenfor faget ejendomsservicetekniker på en teknisk skole.

ELEVTIDEN:
Uddannelsen varer 2 år og 9 måneder, og den veksler mellem skole og praktik.

PRAKTIKSTEDET:
Du vil blive ansat hos Fyns Almennyttige Boligselskab med administrationskontor beliggende i Odense C. Du vil arbejde i rotationsskif-
te i flere af FABs boligafdelinger, så du får prøvet kræfter med mange forskellige opgaver.

VI TILBYDER:
• en spændende arbejdsplads med gode kollegaer og mange

udfordringer
• en alsidig uddannelse, hvor du kan udfolde dig både person-

ligt og fagligt samt få mulighed for selv at være med til at
præge dit uddannelsesforløb

• mulighed for spændende, kreative opgaveløsninger indenfor
vedligeholdelse af bygningsmasse og udearealer

• fagligt dygtige kollegaer og kompetent vejledning
• en uformel omgangstone præget af humor og gensidig respekt
• masser af frisk luft og et højt aktivitetsniveau, da vi ofte ar-

bejder udendørs
• indblik i større renoveringsopgaver i forbindelse med hel-

hedsplaner

VI FORVENTER, AT DU:
• har bevis for at have gennemført det adgangsgivende grund-

forløb på teknisk skole
• har lyst til praktisk arbejde
• er energisk, selvstændig og har lyst til at lære
• er opsøgende og engageret i din uddannelse og tager ansvar 

for egen læring
• er åben, udadvendt og har gode samarbejdsevner
• har teknisk snilde
• kan anvende relevante IT-systemer på brugerniveau
• har kørekort til almindelig bil kategori B
• har det godt med kontakt til beboerne og at du kan kom-

munikere med alle slags mennesker

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR:
Ansættelse hurtigst muligt efter aftale. 
Løn i henhold til gældende overenskomst for teknisk serviceper-
sonale. Vi indhenter straffe- og børneattest som led i rekrutterin-
gen.

NYSGERRIG?
Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til inspektør 
Anders Rasmussen på 63 12 56 69  
eller driftmester Martin Kaspersen på 63 35 75 73.
Find os og læs mere om FAB på fabbo.dk, Facebook 
og Linkedin.

ANSØGNING:
Begrund, hvorfor du ønsker en elevplads som ejendomsservice-
teknikerelev hos Fyns Almennyttige Boligselskab, og beskriv 
hvorfor vi lige netop skal vælge dig.
Vedhæft ansøgning, CV og eksamensbevis fra dit grundforløb. 
Hvis du endnu ikke har modtaget dit eksamensbevis, så vedhæft 
dine standpunktskarakterer.
Det hele sendes i en samlet pdf til job@fabbo.dk. Mærk ansøg-
ningen ’Ejendomsserviceteknikerelev’. 
Ansøgningsfrist er mandag den 8. juni 2020 kl. 12. 

Samtaler forventes afholdt i uge 24 og 25.
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