
FAB´s mission  Vi tror på, at en god bolig har betydning for det gode liv.
Derfor tilbyder FAB en mangfoldighed af kvalitetsboliger til alle, unge og seniorer,  
singler og familier. I FAB lytter vi til vores beboere og gør os umage med  
at servicere dem bedst muligt – effektivt, ansvarligt og medmenneskeligt.
For os er en bolig mere end mursten. Den er rammen om det gode liv.  
Derfor skaber vi levende fællesskaber og giver mulighed for indflydelse på egen bolig.

FAB´s vision  FAB bidrager til at skabe et bæredygtigt samfund ved at styrke boligliv  
med balance mellem mennesker, miljø og ressourcer. 

Som elev ved FAB skal man være  
engageret og have stor lyst til at arbejde  
med administration, mennesker og IT

Elev i FAB
Drømmer du om en faguddannelse inden for 
administration? Er du nysgerrig og samtidig 
serviceminded og møder kunder og kollegaer 
med smil og godt humør? Så er FAB et spæn-
dende uddannelsessted, hvor man vil få en bred 
administrativ uddannelse inden for den almene 
boligsektor. 

Ved FAB vil man få indsigt i
• Juridiske opgaver
• Udlejning
• Fraflytning
• Økonomi
• Projektdeltagelse 
• Kommunikation
• Kundeservice

Faglige kvalifikationer
Man kan have gennemført en  
uddannelse som fx finansøkonom.

FAB tilbyder
• Et uddannelsesforløb med  

administration som speciale 
• En spændende hverdag hvor  

to dage ikke er ens
• At blive en del af et velfungerende  

team i kundeservice
• En åben ledelsesform og et godt  

arbejdsmiljø med ”højt til loftet”
• Gode muligheder for personlig  

og faglig udvikling

Om virksomheden
FAB er et af Fyns og Danmarks store bolig- 
selskaber med ca. 8.800 boliger, som i alt  
huser ca. 20.000 beboere fordelt på mere  
end 100 boligafdelinger over hele Fyn.  
FAB´s administrationskontor ligger centralt  
på Vestre Stationsvej i Odense, tæt på  
både banegård og gågade. 

FAB vedtog i 2019 en strategi gældende  
til 2023. 
I samarbejde med FAB´s medarbejdere,  
beboere og ledelse blev der vedtaget  
4 værdier, som har stor betydning for  
FAB i vores daglige arbejde. 

FremtidsorienteretProfessionelle

Ordentlighed Medmenneskelighed

Uopfordret ansøgning
Du er altid velkommen til at sendes os dit CV 
og en ansøgning via www.fabbo.dk/job-i-fab/

Vores værdier 


