
Boligselskabet Bomiva i Skive søger 
Gartner/ejendomsfunktionær

Boligselskabet Bomiva søger en ejendomsfunktionær med en uddannelse 
som gartner eller lignende til fastansættelse med tiltrædelse snarest.

Arbejdet består i at løse de plejetekniske opgaver, der er forbundet med 
den daglige drift af selskabets grønne områder. I sæsonen med hækklip-
ning skal du indgå i et team med 4-dages arbejdsuge.

Hovedopgaver:
• Pleje og vedligeholdelse af grønne områder.
• Renholdelse af fællesområder.
• Bidrage med nye ideer til udformning af grønne områder.
• Forefaldende service- og vedligeholdelsesmæssige opgaver.
• Beboerservice.
•	 Affaldshåndtering.

Vi forventer, at du:
• Er imødekommende og besidder et godt humør.
• Har en relevant faguddannelse eller erfaring fra en lignende stilling.
• Har god erfaring med pleje af planter, jord og græs uden brug af  
 kemikalier.
• Har evne og vilje til at gå foran - også i det praktiske arbejde.
• Har kørekort til personbil og er vant til at arbejde med maskiner.
• Er mødestabil, serviceorienteret med gode kommunikations- og  
 samarbejdsevner.
• Kan håndtere mange forskellige personer og arbejdsopgaver.
• Kan arbejde selvstændigt såvel som i teams.

Vi tilbyder:
• Et stabilt ansættelsesforhold og løn i henhold til gældende  
 overenskomst med 3F/ESL.
• Et selvstændigt og varieret job i en spændende hverdag.
•	 Alsidige	arbejdsopgaver	med	indflydelse	på	eget	arbejde.
• Ansættelse på en arbejdsplads med positive og engagerede kollegaer.
• Gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen.

Vil du høre mere om jobbet og os, så kontakt inspektør Peter Hauberg  
på telefon 4037 5399. Vi glæder os til at modtage din ansøgning og dit CV 
senest den 4. maj 2020.

Send ansøgning og CV til ukh@bomiva.dk. Mærket ”Ejendomsfunktionær”.

Samtaler forventes afholdt i uge 20  2020.

Bomiva er et boligselskab, der ejer/administrerer ca. 1.800 lejemål fordelt  
i Skive og Salling. Vi er 15 ejendomsfunktionærer og 9 administrative 
medarbejdere.

Læs mere om os på www.bomiva.dk


