
Boligkontoret Århus er en almen boligorganisation, som mangler en engageret økonomisk 
konsulent/controller til projektstilling i vores økonomiafdeling. 
 
I forbindelse med en forestående barsel og mange projektopgaver i økonomiafdelingen, søger vi en person, 
der på en gang er faglig stærk indenfor regnskab, budgettering og økonomistyring, og kan spille en proaktiv 
rolle i optimering af såvel interne processer som vores kundeservices, og vil medvirke til at vores 
økonomiafdeling når et højt fagligt niveau. 
 
Stillingen er en projektstilling som løber fra 1. januar 2020 til 31. december 2021. 
 
Du er økonomiuddannet, revisor, har en relevant finansiel baggrund eller har arbejdet med lignende 
opgaver i en anden boligorganisation.  
  
Du arbejder analytisk og effektivt, har gode IT-kompetencer samt god indsigt i økonomi, bogføring, analyser 
mv. – gerne inden for den almene sektor, men ikke et krav. Du er sikret god sparring med afdelingens anden 
Controller og Økonomichefen. 
 
Du bliver som konsulent og controller en vigtig del af vores økonomiafdeling, som blandt meget andet laver 
budgetter og årsregnskaber for vores ca. 75 boligafdelinger med ca. 5.600 boliger i det aarhusianske samt 
projektøkonomi i byggesager, herunder vores igangværende nybyggerier.  
 
Du får samtidig faste samarbejdsrelationer med ca. 30 afdelingsbestyrelser, og du skal evt. deltage på årlige 
afdelingsmøder, hvor du fremlægger årsbudgetter og andre økonomiske beregninger.  
 
Det er derfor vigtigt, at du kan oversætte det fagligt komplekse til målgrupper med forskellige 
forudsætninger. 
 
Dine opgaver vil bl.a. bestå af:  
 

 Ansvarlig for økonomien i ca. 30 boligafdelinger 

 Kontakt til afdelingsbestyrelsen i ca. 30 boligafdelinger 

 Udarbejdelse af budgetter for boligafdelinger 

 Udarbejdelse af årsregnskaber for boligafdelinger 

 Projektøkonomi i byggesager 

 Bogføring af specifikke opgaver. 

 Udarbejdelse og optimering af forretningsgange og interne kontroller  

 Ad hoc og Projektopgaver i samarbejde med Økonomichefen 
 
 
Stillingen er på 37 timer inkl. frokost og lønnen er efter gældende overenskomst. 
 
Hvem er vi 
Boligkontoret Århus er en almen boligorganisation med godt 5.600 boliger i Aarhus og nærmeste omegn. Vi 
er en moderne, udviklingsorienteret og stærk boligorganisation med dedikeret fokus på vores beboere, som 
hver dag skal opleve byens bedste service. 
 
Vi er en solid og stabil organisation med lav følsomhed over for ydre konjunktur, og vi er certificeret som en 
af Danmarks bedste arbejdspladser. 
 



Dette kommer blandt andet til udtryk ved en uhøjtidelig omgangstone og plads til forskellige meninger. 
Samtidig er der altid rum til nytænkning, fejltrin og gode muligheder for personlig indflydelse og udvikling.  
 
Ansøgning 
Send din ansøgning til Økonomichef Morten Kraft på mok@bk-aarhus.dk senest 15. november 2019 – og 
gerne nu, da vi løbende holder samtaler og håber at ansætte den rette snarest eller senest 1. januar 2020. 
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