
 

 

 

 

En indbydende ejendom, hvor beboerne trives, glæder sig til at komme 
hjem til eller byde gæster velkommen i. 

 

Det er det jeg kan bidrage til som vicevært hos (indsæt virksomhed) 

 

Jeg kender til ejendommee, da jeg har arbejdet med (indsæt eksempel)– jeg sætter 

stor pris på, at fortov, opgang, gård og vaskerum er rent og pænt – og det smitter 

positivt af på min lyst til at udfylde rollen som vicevært. 

 

Jeg er arbejdsom og pligtopfyldende. Som vicevært vil I kunne mærke det ved, at jeg 

overholder faste arbejdsdage, så beboerne f.eks. ved, hvornår de kan forvente, at jeg vasker 

trapperne. Jeg kan lide at bruge mine hænder og lave fysisk arbejde – og viceværttjansen er 

derfor et godt middel mod min trang til at røre mig og få noget for hånden. Som vicevært 

hos jer vil jeg derfor sætte en ære i at bidrage til rare og rene omgivelser og løfte de 

opgaver, som gør (indsæt virksomhed)til et dejligt sted at bo. Jeg er en haj til at male og en 

ørn til at bruge en boremaskine. Jeg kan desuden læse brugsanvisninger og se, hvornår 

noget trænger til en klud eller kærlig hånd. Jeg kan fx: 

 
✓ Vaske trapper hver uge – så opgangene byder beboerne velkommen hjem 

✓ Vaske vinduer og undgå striber – så solskinnet kan trænge godt ind i opgangene 

✓ Fjerne ukrudt, feje og rydde op, når det er nødvendigt – så der er plads til alle 

✓ Passe blomster og få de grønne omgivelser til at vokse – så alle får lyst til bruge gården 

✓ Skifte pærer, når lyset går – så beboere kan finde frem til deres kælderrum eller hoveddør 

✓ Rydde fortove for snavs og sne – så alle hurtigt kommer på arbejde eller sikkert hjem 

✓ Rengøre gummibælg og trevlesi i vaskemaskiner – så maskinerne kan køre 

✓ Huske at tømme filteret i tørretumbleren – så den fungerer optimalt til den næste bruger 

 

Jeg har været serviceassistent hos (indsæt virksomhed). Mine opgaver bestod ikke kun i at 

vaske vinduer og trapper, rengøre vaskemaskiner og tørretumblere, feje fortove, klippe hæk 

og buskads og slå græs, jeg sørgede også for at tilkalde håndværkere, når det var 

nødvendigt. Foruden hjælp til indvendig og udvendig vedligeholdelse, var jeg også frivillig 

besøgsven for to af de ældre beboere. 

 

Jeg holder af at hjælpe mennesker. Som vicevært vil jeg ikke blot sætte en ære i at bidrage 

til rene, rare og ryddelige omgivelser, jeg vil også sætte en ære i at være en hjælpsom, glad 

og imødekommende kollega i boligselskabet. 

 

Jeg håber, at denne ansøgning kan føre til en samtale – jeg vil meget gerne møde jer og 

høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe jer, måske med andre praktiske opgaver. 

 

Med venlig hilsen  

 

(indsæt navn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


