
 

Projektleder til bygge- og renoveringsopgaver 
 

Motiveres du af at stå i spidsen for spændende og krævende renoveringsopgaver samt nybyggerier? 

Vi er seks medarbejdere, som arbejder med de forskellige opgaver inden for byggeri – helt fra mindre 
renoveringsopgaver over større helhedsorienterede renovering af boligområder til projektering og 
gennemførelse af nybyggerier. 

Vi søger en faglig dygtig projektleder, som har erfaring fra alment boligbyggeri. 
 

Projektledelse fra planlægning til aflevering  
I jobbet får du en bred samarbejdsflade både i byggeafdelingen, på tværs af organisationen, med myndighe-
der, eksterne rådgivere og entreprenører og ikke mindst vores beboere. Du er ofte i gang med flere opgaver 
på en gang. Det betyder, at du er med til at planlægge og gennemføre udbud af rådgivnings- entreprenør-
ydelser, samtidig med at du deltager i projektledelse og som bygherrerepræsentant. 

Dine primære opgaver vil være at: 

• Gennemføre analyser, prioritere og stå for den overordnede planlægning og styring af byggesager in-
den for renovering og nybyggeri 

• Forestå udbud og kontrahering med rådgivere og entreprenører 

• Samarbejde tæt med driftsorganisationen 

• Være i tæt dialog med rådgivere, entreprenører og øvrige involverede parter 

• Styre økonomien, budgetlægningen og løbende økonomiopfølgning på byggesager 

• Rådgive beboerdemokrater og sikre beboerinvolvering 

• Være opdateret på relevant lovgivning samt sikre vidensdeling med kolleger i byggeafdelingen 

Erfaren projektleder med pondus 
Vi går efter en person, som har relevant byggeteknisk uddannelse og projektledelseserfaring. Du har erfaring 
fra en almen boligorganisation og gerne med samarbejde med Landsbyggefonden. 

Du kan styre og har overblik over flere renoveringsopgaver på én gang, og du skal kunne planlægge, lede 
og styre de beboerdemokratiske processer, så beboerne bliver tilfredse. Du evner derfor at kommunikere 
forståeligt og respektfuldt. 

Du trives både med at starte renoveringsopgaverne, men bestemt også med at binde de sidste ender til at 
kunne aflevere projekterne til tiden. 

Du er selvkørende og ikke bange for at tage ansvar og beslutninger, når det kræves. Du er holdspiller og tri-
ves i en travl hverdag med mange samarbejdspartnere og kontaktflader. 
 

Om Boliggården 
Boliggården er et alment boligselskab med ca. 6.000 lejemål i Helsingør kommune. I almene boliger er le-
jerne via lovgivningen om beboerdemokrati sikret medindflydelse på boligafdelingernes drift. Huslejen i boli-
gerne omfatter alene de udgifter, der vedrører den enkelte boligafdeling, idet ingen skal tjene på boligerne.  

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem BL – Danmarks Almene Boliger og AC. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte bygge- og projektudviklingschef Benny Mul-
bjerg på 46 47 30 00. 

Hvis du kan genkende dig selv i ovennævnte beskrivelse, og har du lyst til at blive vores nye kollega, så søg 
jobbet online via dette link: https://www.jobindex.dk/vis-job/h935320. Vi gennemgår ansøgningerne løbende, 
og vi lukker rekrutteringen, når vi har den rette kandidat. 
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