
 
 

Boligselskabet Plus Bolig søger en  
 
Leder  
til vores kunde- og udlejningsafdeling 

 
Vi er en arbejdsplads med højt til loftet, hvor der er en stor grad af frihed, ansvar og indflydelse. Du vil komme til at arbejde i et dynamisk miljø med en 
afvekslende hverdag, omgivet af engagerede kolleger, som altid står klar til at hjælpe. Selvom vi har travlt, husker vi også at have det sjovt - vi har et 
humoristisk og uformelt miljø. 
Vores kunde- og udlejningsafdeling er indgangen og omdrejningspunktet for vores kundehenvendelser, og her hvor hele processen omkring udlejning af 
vores boliger forgår.        
 

Et stort servicegen er en stor styrke hos dig. Du er kendt for din evne til at samarbejde og dine gode kommunikationsevner med både kunder, kolleger og 
medarbejdere. Vores ambition er at give alle en god oplevelse, og vores værdier serviceminded, ordentlighed og levende skal være udgangspunktet for alt 
vores arbejde.        
Nærværende og inddragende kendetegner din ledelsesstil, og du tror på begrebet, ”vi løfter i flok”. Som person og leder besidder du en positiv 
indstilling, smil på læben og ved, at humor også er en vigtig del af et godt arbejdsmiljø. Du trives i rollen som en god og aktiv sparringspartner og vidensdeler 
med dine medarbejdere.      

Du vil blive en del af Plus Boligs lederteam. Vi forventer, at du er en aktiv medspiller og bidrager med indsigt og viden fra dit ansvarsområde – samtidig med du 
også bidrager aktivt til Plus Boligs samlede strategi og udviklingen af virksomheden helt generelt.        
 
Målrettet, stort overblik og skarp til at planlægge og prioritere dine arbejdsopgaver er ligeledes dine styrker. Du har en løsningsorienteret 
tilgang til opgaver og udfordringer, har nemt ved at træffe beslutninger og kan stå på mål for disse.  
Da vores branche er meget lovreguleret, må du evne at kunne forstå, formidle og oversætte komplekst lovstof.     
 
Du motiveres ved at skabe nye og effektive processer, hvor digitalisering og ”work smarter” har din naturlige interesse, hvilket naturligvis også betyder, du har 
stærke IT-kompetencer.    

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke så vigtig - det som betyder meget for os er, at du har erfaring med personaleledelse af flere medarbejdere samt 
brænder for dette område.   

Jobbet vil give dig mange spændende arbejdsopgaver. En stor og vigtig opgave er ledelse af et team medarbejdere, hvor du formår at 
skabe et godt arbejdsmiljø og motivere dine medarbejdere.  

Du får en attraktiv ansættelsespakke med personalegoder, bl.a. betalt frokostpause - og din løn og pension er efter gældende overenskomst.  
 
Er du vores nye leder? Så vent ikke med at sende din ansøgning.   
Tiltrædelse hurtigst muligt - Vi afholder ansættelsessamtaler løbende, og lukker annoncen, når vi har det rigtige match.  
 
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til stillingen: 
 
Mette Bach Kjær, direktør på telefon: 2519 29 52. 
Karina Dalsgaard Kornum, HR-ansvarlig på telefon: 2519 2953.  
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
Din ansøgning sender du via dette link: https://e-recruitment-tool.myhrsol.com/PlusBolig/Jobs/TemplatePreview/6597 

 
 
 
Plus Bolig er et boligselskab, der administrerer knap 4000 lejeboliger i Aalborg, Hobro og Farsø. Vi er 60 kolleger, hvoraf 27 arbejder i administrationen i 
Alexander Foss Gade på Eternitten, Aalborg C, hvor du vil være en del af vores kunde- og udlejningsafdeling.   
 

 Læs mere om os på www.plusbolig.dk 
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