
 
 

  
Handlekraftig og serviceminded ejendomsleder søges til  
Boligselskabet AKB, København (Sydhavnen)  
 
Hos Boligselskabet AKB, København er ejendomsservice en holdsport, og vi søger nu en struktureret og service-
minded ejendomsleder, som er god til at kommunikerer med mange forskellige typer af mennesker.  
 

Til lokalkontoret i Sydhavnen i Boligselskabet AKB, København søges en ejendomsleder til drift af 4 
afdelinger, der indeholder boliglejemål, erhvervslejemål, kommunal institution og antenneforening.  
 
Hvem er vi? 
Boligselskabet AKB, København har været en del af det almene boligmarked i mere end 100 år! Vores 
historie udspringer fra Sydhavnen, hvor vi byggede vores første boliger. Vi har set beboerdemokratiet 
vokse, været med fra starten, da økologi og energibesparelser blev fokusområder samt været med til at 
skabe nye, innovative rammer for ældre og udsatte - og vi er slet ikke færdige med at udforske mulig-
hederne i de almene boliger endnu.  
 
Hvad bliver du en del af? 
Du bliver leder i et delt ejendomskontor i Sydhavnen, ved Sjælør station, hvor du er ansvarlig for le-
delse af tre ejendomsmestre og en række servicemedarbejdere. Du vil indgå i et ledelsesteam med to 
andre ejendomsledere, hvor det tværgående samarbejde vægtes højt. Herudover vil du indgå i tæt sam-
arbejde med øvrige ejendomsledere og driftschefer i AKB, København og i KAB-fællesskabet. 
 
Hvad forventer vi af dig? 
 Som leder har du fokus på samarbejde og fællesskab – dels i dit nærmeste team, men også bredt i 

organisationen. Du er en dygtig personaleleder, der skaber klare rammer, og du har fokus på at mo-
tivere og udvikle dine medarbejdere i forhold til aftalte mål. Du er nærværende og empatisk i dit 
lederskab, og du går altid forrest og viser vejen. Du tænker visionært og langsigtet, og det er endvi-
dere en fordel, hvis du har erfaring med forandringsledelse. 

 Du har politisk tæft. Du kan tænke strategisk og har et godt blik for den politiske dagsorden og tri-
ves med at arbejde i et beboerstyret miljø. 

 Du har stærke sociale kompetencer. Du er god til at opbygge og skabe gode samarbejdsrelationer.  

 Du er opsøgende og forstår at lytte til og tale med medarbejdere, beboere og bestyrelsesmedlem-
mer.  

 Du er en god kommunikator - både når det kommer til at udarbejde skriftlige oplæg m.v., og når du 
skal formidle budskaber på interne møder og på bestyrelsesmøder. 

 Du har en god økonomisk forståelse. Du kan bruge budgetter og regnskaber aktivt samt sikre bud-
getkontrol- og opfølgning.  

 Du er administrativ stærk. Dine it-kundskaber er gode, og du bliver i godt humør af at skabe orden 
og overblik. 

 Fleksibel mht. arbejdstider. Der skal forventes ca. 45 aftenmøder årligt. 

 



Derudover forestiller vi os, at du har en god portion projektforståelse. Det vil være en fordel, men ikke 
et krav, hvis du har erfaring fra den almene sektor samt en vis grad af byggeteknisk kendskab.  
 
Hvilke opgaver skal du løse? 
 
 God og succesfuld ledelse. Du bliver personaleleder for medarbejderne i boligafdelingen. Du 

skal sikre klare rammer og forventninger og ikke mindst skabe høj arbejdsglæde og god trivsel 
blandt medarbejderne.  

 Effektiv og serviceorienteret drift: Du skal deltage i møder med afdelingsbestyrelser, herunder 
hjælpe bestyrelserne med at forberede beboermøder, fremlægge budgetter og regnskaber m.v. 
samt løse forskellige administrative opgaver som en del af KAB’s administration.  
 

 Bygningernes vedligeholdelse og renholdelse: Du har det overordnede ansvar for at sikre byg-
ningernes vedligeholdelse samt planlægningen indenfor de udmeldte budgetrammer. Herud-
over skal du sikre, at afdelingen renholdes og passes.  

 
Hvad kan vi tilbyde? 

• Et udfordrende og udadvendt job i et driftsfællesskab med mangfoldige beboere, stærke frivillige 
kræfter og en masse spændende projekter 

• Et stort netværk af engagerede og fagligt stærke kolleger og samarbejdspartnere 
• Gode muligheder for karrieudvikling, efteruddannelse samt faglig og personlig udvikling 
• Løn og pension i henhold til Overenskomst for inspektører mellem BL og Faglig Puls  
• Sundhedsforsikring og en række andre personalegoder. 

 
Ønsker du at høre mere? 
Er du velkommen til at kontakte ejendomsleder Morten Nyhauge på telefon 5128 8765. 
 
Der er ansøgningsfrist søndag den 1. september 2019. Tiltrædelse er 1. november 2019. 
Der er i alt 4 samtaler, inklusive tilbagemelding på adfærdsprofil. Ansættelsessamtalerne forventes 
gennemført i uge 37, 38 og 39. 
 
 
Søg stillingen via nedenstående link. 


