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Rengøringsmedarbejder 

Brænder du for at arbejde med mennesker og har du Ajax på albuerne? Vi 

søger snarest en engageret medarbejder til at rengøre dele af vores nye 

Samlingshus i Gellerup. Samlingshuset rummer både bibliotek, beboerhus og 

Det Boligsociale Hus. Du skal sikre, at rengøringsstandard i 

beboerhusarealerne er tip top. Stillingen er 25 timer/uge (alternativt kan 

stillingen varetages af to personer med hver 12,5 time/uge) og du/I vil få 

reference til Servicelederen for Gellerupparken.  

 

Arbejdet omfatter blandt andet:  

 
• Brugerservice – herunder lejlighedsvise fremvisninger af sale og 

lokaler til lejere 

• Renholdelse af kontorlokaler, gangarealer, foreningslokaler og 

toiletter 

• Affaldshåndtering  

• Optælling af service efter arrangementer 

 

Du bliver en del af et spændende miljø, hvor du udfordres fagligt og 

personligt - og hvor vi forventer, at du:  

 

• Er uddannet inden for og/eller har længerevarende, praktisk erfaring 

med professionel rengøring 

• Er teamplayer, men du kan også arbejde selvstændigt 

• Har lyst til et alsidigt job med store udfordringer 

• Er omhyggelig i dit arbejde, er serviceminded og har en positiv tilgang 

til andre mennesker  

• Er i besiddelse af godt humør, og lægger vægt på en positiv hverdag 

• Kan begå dig ubesværet på dansk 

 

Samlingshuset er et beboerhus for beboerne i Gellerupparken. Et indgående 

kendskab til Gellerupparken vil derfor være en fordel. Vi opfordrer alle uanset 

alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen. 

 

Ansøgning og ansættelsesforhold 

 

Er du interesseret, så ser vi frem til at modtage din ansøgning på hr@bbbo.dk 

– mærket ”Rengøringsmedarbejder - Samlingshuset”. Ansættelse vil være 

snarest muligt. Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst mellem 

Dansk Erhverv/BL og 3F PSHR.  
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Om Brabrand Boligforening  

Brabrand Boligforening er en almen boligforening, der administrerer ca. 5.500 

lejeboliger i 29 afdelinger i Aarhus og omegn. I Gellerup og Toveshøj 

samarbejder vi med Aarhus Kommune om at gennemføre en omfattende 

udviklingsplan, som vil skabe en ny og attraktiv bydel i Aarhus. Brabrand 

Boligforening har ca. 160 medarbejdere fordelt med ca. 40 medarbejdere på 

vores hovedkontor og ca. 120 medarbejdere i boligafdelingerne.  


