
FAB SØGER  
ENGAGERET ELEV MED  

SPECIALE I ADMINISTRATION
- med stor lyst til at arbejde med administration, mennesker og IT.

ER DU VORES NYE ELEV?
Drømmer du om en faguddannelse inden for administration, er du nysgerrig og samtidig serviceminded og møder kunder og kollegaer med et 
smil og godt humør, så tilbyder FAB en spændende elevstilling, hvor du vil få en bred administrativ uddannelse inden for den almene boligsektor.

 
OM VIRKSOMHEDEN
FAB er et af Fyns og Danmarks store boligselskaber med ca. 8.800 boliger, som i alt huser ca. 20.000 beboere fordelt på mere end 100 bolig-
afdelinger over hele Fyn. FAB´s administrationskontor ligger centralt på Vestre Stationsvej i Odense, tæt på både banegård og gågader.  
 
FAB har netop lanceret sin nye strategi, som gælder for 2019-23, og er en fortsættelse af allerede igangsat udvikling. Vi vil modernisere vores 
forretning og lytte til vores beboere. Vi vil gå den grønne vej i forhold til vores drift, nybyggerier og renoveringer. Vi tager vores sociale og almene 
ansvar alvorligt og arbejder for at FAB inden 2030 bliver en af Danmarks bedste arbejdspladser.

FYNS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB   |  VESTRE STATIONSVEJ 5, 5000 ODENSE C   |    63 12 56 00   |   FABBO.DK

ANSØGNING 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt dit 
CV, som mailes i en samlet pdf til job@fabbo.dk.  
Mærk ansøgningen ‘Elev’.   

Tiltrædelse pr. 1. september 2019

Ansøgningsfrist er fredag den 7. juni 2019 kl. 12.  

I UDDANNELSESPERIODEN VIL DU  
BLANDT ANDET BLIVE OPLÆRT I

• Juridist indblik
• Udlejning
• Fraflytning
• Bogholderi
• Projektdeltagelse
• Kommunikation
• Kundeservice

 FAGLIGE KVALIFIKATIONER 
• Du har en gymnasial uddannelse (EUX, HHX, STX, HF, HTX)  

evt. med supplerende tillægskurser 
• Du har flair for IT, og have godt kendskab til Officepakken

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER 
• Du er serviceorienteret og god til at kommunikere
• Du har lyst til at lære og giver dig i kast med alle typer opgaver
• Du er struktureret og arbejder systematisk
• Du er ansvarsbevist, teamorienteret, og kan arbejde selvstændigt
• Du bidrager til det gode samarbejde med godt humør
• Du kan holde flere bolde i luften

VI TILBYDER
• En elevstilling med administration som speciale
• En spændende hverdag hvor den ene dag ikke ligner den anden
• At du bliver 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

KONTAKT
Vil du høre mere om jobbet og om os,  
så kontakt vores Kundechef Eva Jørgensen på  
telefon 63 12 56 22 eller via mail emj@fabbo.dk.

http://www.fabbo.dk
WWW.FABBO.DK

