
Ledig stilling:

ALBOA søger

BYGGE-
RÅDGIVER 

Til en nyoprettet stilling søges en kompetent projektleder – som vi hos os kalder byggerådgiver – til 
varetagelse af bygherrerollen både ved nybyggeri og i de boligbebyggelser, der skal have udført 
renoveringsarbejder. Der vil være tale om helt traditionelle renoveringsopgaver, men også mere 
omfattende renoveringsopgaver støttet af Landsbyggefonden. I begge typer vil det ofte være nød-
vendigt at renovere mens beboerne bor og skal fungere i deres bolig, hvilket stiller store krav til 
dine personlige kompetencer.
Da vores byggerådgivere har flere sager i gang på samme tid, vil det være et krav, at ansøger 
har god systematik i opgavevaretagelsen. Dine opgaver vil veksle mellem byggeteknisk styring, 
beboerkontakt og administrative opgaver. Desuden er kontaktfladen meget bred, så du skal evne 
at kommunikere lyttende og forstående, men også med en naturlig autoritet på alle niveauer (med 
beboere, afdelingsbestyrelser, myndigheder, rådgivere, håndværkere mfl.). 
Projekteringsarbejde udføres ved eksterne rådgivere, hvor du skal bidrage til granskning for bygge-
teknik, bygbarhed og sikkerhed under udførelse og drift. Således vil det være en fordel med kend-
skab til projektering, fagtilsyn, byggeledelse, udbudsregler og AB18 og ABR18 samt evt. erfaring fra 
en bygherreorganisation eller som bygherrerådgiver.
Byggeafdelingen har fem ansatte, og savner kompetencer inden for byggeriets IKT. Derfor kan du 
forhåbentlig også bidrage med erfaring på dette område.
Om du har fem eller tyve års erfaring er ikke så afgørende – blot du har den rette personlighed og 
interessen for at arbejde for og med beboerdemokratiet, som er fundamentet i de almene boligor-
ganisationer.

DET FORVENTER VI AF DIG:
• Du har relevant byggeteknisk uddannelse og erfaring.
• Du er udadvendt, serviceminded og samarbejdsorienteret.
• Du har gerne kendskab til Landsbyggefondssager og erfaring fra en almen boligorganisation, 

men det er ikke en betingelse.
• Du skal evne at kunne styre og have overblik over flere renoveringssager på én gang – og kun-

ne planlægge, lede og styre de beboerdemokratiske processer, så de fører til tilfredse beboere.
• Du skal være både en god opstarter og en god afslutter på renoveringssagerne.
• Du skal evne at kommunikere forståeligt og respektfuldt på alle niveauer.
• Du skal have gå-på mod og et godt humør i selv de vanskeligste opgaver.
• Du har gerne solid erfaring inden for byggeriets IKT, så du kan blive afdelingens IKT-ansvarlige 

- uden det dog er en betingelse.

Vi tilbyder så til gængæld en arbejdsplads, hvor samarbejde og sparring er en del af hverdagen, 
hvor frihed under ansvar giver dig rig mulighed for selv at planlægge din arbejdsdag - og hvor der er 
gode muligheder for den faglige udvikling du finder nødvendig for at varetage dine opgaver. Der vil 
ind imellem være behov for aftenmøder med beboere og afdelingsbestyrelser, men vi har fleksible 
arbejdstider, så du har mulighed for at kompensere for dette på andre tidspunkter.

VILKÅR OG ANSØGNING: 
Du vil blive aflønnet iht. BL’s overenskomst med relevant faglig organisation. Arbejdsrelateret 
kørsel i egen bil efter gældende takster. I forbindelse med ansættelse bedes du fremvise ajourført 
straffeattest.
Søg stillingen via https://app.jobmatchprofile.com/wwqcu4. Her uploades din ansøgning og andre 
relevante dokumenter, her under CV, eksamensbevis, anbefalinger o.l. Hvis du indkaldes til samtale, 
vil du få tilsendt et link til udfyldelse af en personprofil (Garuda), som vi vil inddrage i samtalen. 

Ansøgningen skal være ALBOA i hænde senest den 8. november 2019. 

Samtaler finder sted den 19. november 2019 og 
en evt. ekstra samtale vil blive afholdt den 21. november. 

Ansættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest der efter.

Spørgsmål til stillingen kan stilles til  
Byggechef Niels Eilersgaard på tlf. 2118 5049

Med vores 7.100 boliglejemål, 25 instituti-
oner og 41 erhvervslejemål er ALBOA den 
næststørste boligorganisation i Aarhus.

Vore boliger er fordelt i Viby, Højbjerg, 
Aarhus C, N og V, Risskov, Kolt, Tranbjerg, 
Solbjerg, Beder og Galten. 

Vi er ca. 176 medarbejdere fordelt med 
44  i administrationen og 132 i ”marken”  
dvs. ejendomsfunktionærer og elever, bo-
ligsociale medarbejdere og rengøring. VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J
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