360

NORTH

DYGTIGE FOLK TIL EJENDOMSSERVICETEKNIKER TEAMET

360 North Property Management fortsætter med imponerende investeringer i ejendomme i hovedstadsområdet og har derfor brug for flere viceværter.
Du skal have styr på detaljerne og være i stand til at
håndtere projekter, til tider fysisk krævende arbejde og
altid holde et højt kvalitetsniveau. Som vicevært hos
360 North varetager du selvstændigt ca. 15-20 ejendomme og indgår i tæt samarbejde med ejendomsadministratoren, byggeafdelingen samt teamet af
viceværter. Det sætter krav til både din faglighed og din
personlighed.
Din motivation, smittende humør og erfaring gør, at du
er en selvkørende vicevært. Derudover skal du være
med til at sikre samspil og fremdrift mellem kollegaer
og samarbejdspartnere.
O P G AV E R N E V I L B L . A . O M FAT T E :
• Tilsyn, drift og renholdelse af ejendomme
• Lettere VVS- samt tømrerarbejde
• Vedligeholdelse af ejendommenes bygninger og 		
anlæg samt grønne arealer
• Lejerservice
• Udføre ind- og fraflytningssyn
V I F O R E S T I L L E R O S , AT D U :
• Er uddannet ejendomsservicetekniker eller kommer
fra lignende job
• Har en baggrund inden for håndværkerbranchen eller
som gartner
• Har en høj kvalitetsbevidsthed og altid motiveres af
at løse opgaven bedst muligt
• Er omstillingsparat og selvstændigt kørende
• Kan kommunikere i øjenhøjde med både kollegaer, 		
leverandører og lejere – mundtligt såvel som skriftligt
på dansk og engelsk

• Har kørekort samt ren straffeattest
• Har erfaring med ind- og fraflytningssyn samt brug af
programmet ordrestyring.dk – er en fordel, men ikke
et krav
BLIV EN DEL AF 360 NORTH
Hos os får du ca. 100 engagerede kolleger fordelt på
Facility Service, ejendomsadministration, Finance,
Asset Management, Byggeri- og Transaktionsteam.
Du får et ansvarsfuldt og udfordrende job i en
spændende organisation, hvor vi sætter krav til hinanden, overholder deadlines og alle yder en ekstra
indsats, når opgaven kræver dette. Herudover udvider vi
løbende medarbejderstaben i takt med vores
fortsatte vækst.
Løn der matcher ovennævnte kvalifikationer.
Vores hovedkontor og administrationen er
beliggende i Nordhavnen i det skønne Portland Towers.
Se også www.360north.dk.
INTERESSERET?
Da vi skal bruge mere end en ny kollega, indkalder vi til
samtale og ansætter løbende, så send din
ansøgning og dit CV allerede i dag på Job@360north.dk
mærket ”Ejendomsserviceteknikker”
– Vi vil gerne have at du skriver at du har set dette job på
vores hjemmeside.
Og vi glæder os til at høre fra dig!

