
 

Serviceorienteret boligrådgiver 
 

Motiveres du af beboerkontakt, og har du et stort servicegen? 

Du kommunikerer med mange forskellige mennesker og sikrer, at vores beboere og kommende be-
boere får den optimale kundeoplevelse. Du har erfaring med boligudlejning – og gerne med udlejning 
af almene boliger. 

Vi er otte medarbejdere, som er opdelt i teams. Vi sørger for, at vores beboere får hjælp, når de har 
spørgsmål til deres lejemål og ligeledes vejleder vi boligsøgende, som ønsker at flytte ind hos os.  
 

Du sætter vores beboere i centrum  
Du får sammen med dine kolleger mange forskelligartede opgaver i forbindelse med udlejning af vores boli-
ger. Det er vigtigt for os, at alle bliver mødt professionelt og i øjenhøjde både i telefonen og ved personligt 
fremmøde – vores beboere er vores kunder. 

Dine primære opgaver vil være at: 

• Udleje boliger til boligsøgende samt rådgive nuværende og kommende beboere på venteliste om deres 
muligheder 

• Vedligeholde medlemssystem, ventelister, kartoteker over lejere og lejemål 

• Modtage opsigelser på lejemål samt den efterfølgende sagsbehandling med flytteafregninger 

• Behandle eventuelle klager og inkassosager 

• Samarbejde med Helsingør kommune om anvisningsboliger 

• Være med til at gøre vores processer mere kundeorienteret bl.a. ved selvbetjening 

• Indgå i backup for hinanden 

Erfaring med udlejning af boliger, menneskelig forståelse og sans for detaljerne 
Vi går efter en person, som har erfaring fra branchen og dermed også erfaring med EG-Bolig eller tilsva-
rende udlejningssystem. 

Samtidigt er det vigtigt, at du motiveres af at yde en god kundeoplevelse, så vores beboere til stadighed op-
lever, at de får den rådgivning, som de søger.  

Du er en dygtig til administrative opgaver, og du forstår vigtigheden af kvalitet i arbejdet. Du får masser af 
gode idéer til forbedringer, som bl.a. kan bruges til at digitalisere de administrative udlejningsprocesser til fx 
selvhjælpsløsninger for beboerne. Du er en habil it-bruger og hurtig til at sætte dig ind i nye systemer.  

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 HK-Privat. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte boligrådgivningschef Mia Memborg 46 47 30 
05. 

Hvis du kan genkende dig selv i ovennævnte beskrivelse, og har du lyst til at blive vores nye kollega, så søg 
jobbet online via Jobindex på dette link: https://www.jobindex.dk/vis-job/h956984. Vi gennemgår ansøgnin-
gerne løbende, og vi lukker rekrutteringen, når vi har den rette kandidat. 
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