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Inspektør til Teknisk afdeling 
 
ØsterBO er en moderne og veldrevet boligorganisation i rivende udvikling. Vi har i dag mere end 
3.400 boligenheder. Vi er en servicevirksomhed med stor fokus på at tilbyde vores beboere gode 
og sunde boliger til en fornuftig husleje samt et godt serviceniveau i den daglige drift af 
boligområderne. Vi arbejder løbende på at fremtidssikre og modernisere vores boliger og deltager 
i områdefornyelse og byudvikling i Vejle.  
  
Inspektør 
ØsterBO søger en ny engageret inspektør til teknisk afdeling. Som inspektør vil du indgå i et team 
af 3 inspektører, som sammen deler ansvaret for drift og vedligehold af ØsterBOs samlede 
boligmasse. Det vil være en naturlig del af hverdagen, at der skal samarbejdes på tværs af 
organisationen med de øvrige afdelinger i ØsterBO.  
 
Du får konkret ansvaret for følgende opgaver: 

• Udarbejdelse af langsigtede planer for vedligeholdelse af dele af ØsterBOs ejendommene 

• Budgettering og opfølgning vedrørende vedligeholdelsesplaner 

• Indhente tilbud på diverse vedligeholdelsesarbejder og føre det nødvendige fagtilsyn i 
forbindelse med arbejdets udførelse 

• Påtage dig det overordnede økonomiske ansvar for driftsbudgetter i afdelingerne  

• Kommunikation med afdelingsbestyrelser og beboere  

• Deltage i afdelingsbestyrelses- og afdelingsmøder, der ofte afholdes som aftenmøder. 
 
Vi forventer at du: 

• Er engageret og deltager i teamet med værdier som ansvarlighed, fællesskab, samarbejde, 
vidensdeling og godt humør 

• Har en byggetekniskuddannelse/-baggrund inden for fagområdet tekniske installationer, 
gerne som vvs-tekniker eller lign. - og har du kendskab til branchen, er det en fordel  

• Har kendskab til IT på brugerniveau og deltager i vores arbejde med digitalisering 

• Har gode kommunikationsevner og forstår at kommunikere med alle typer af mennesker 

• Har lyst til at arbejde med demokratiske processer og samarbejde med beboervalgte 
bestyrelser 

• Har kørekort og egen bil. 
 
ØsterBO kan tilbyde: 

• Et spændende og varierende job med gode muligheder for udvikling såvel fagligt som 
personligt 

• Arbejde i et team, hvor faglighed, nytænkning og et godt arbejdsklima går op i en højere 
enhed 

• Løn i henhold til overenskomst inkl. pensionsordning. 
 
Tiltrædelse efter nærmere aftale. 
 
Har du spørgsmål til ovennævnte så kontakt udviklingschef Pia Lyngdrup Nedergaard for 
yderligere information på mail pln@osterbo.dk eller telefon 2171 3219. 
 
Ansøgningen sendes til: pln@osterbo.dk. 


