
STILLINGEN
Som projektleder får du, i samarbejde med en ekstern rådgi-
ver, selvstændigt ansvar for en række byggesager – både større 
og mindre projekter, alt sammen inden for renovering, nybyg-
geri, udvikling og forbedring af bygninger. Det omfatter blandt 
andet:

• Projektledelse på hele processen.
• Involvering af forskellige interessenter, blandt andet beboere 
og kolleger.
• Samarbejde med rådgivere, arkitekter og entreprenører.
• Udarbejdelse af projekt- og tidsplaner, herunder 
budgetter og udbud.
• Gennemførsel af 1-års og 5-års-eftersyn.

DIN PROFIL
Faglige kvalifikationer
• Du har gerne en håndværksmæssig uddannelse med en 
byggeteknisk overbygning, f.eks. som bygningskonstruktør 
eller bygningsingeniør og gerne erfaring med projektledelse.
• Du har dokumenteret erfaring med byggeprocesser og 
byggebranchen.
• Du kan sætte dig ind i lovgivningen og er i stand til at læse, 
forstå og formidle byggeprogrammer og tekniske løsninger.
• Du har en stærk talforståelse og dokumenteret erfaring med 
økonomi- og ressourcestyring.
• Du har gerne erfaring med at agere i en politisk styret 
organisation eller i en organisation med snitflader til det 
politiske system.
• Viden om alment byggeri og helhedsplaner er en fordel
• Du har et solidt kendskab til IT, især MS Office-pakken. 

Personlige kvalifikationer
• Du er som person positiv, selvstændig og vedholdende. Du 
trives godt med tværfagligt samarbejde og sparring med 
samarbejdspartnere, beboere og kolleger.
• Du har et godt overblik og er serviceminded.
• Har stærke kommunikationskompetencer.
• Har gode relationelle evner og er en teamplayer.
• Kan lytte og finde den rigtige løsning ud fra krav, behov, 
økonomi og jura.
• Er udviklingsorienteret samtidig med, at fokus er på at 
komme i mål med opgaverne.
• Du er bevidst om, at den gode kundekontakt og det brede 
netværk er vigtigt inden for renovering.

HVAD TILBYDER FÆLLESBO?
Vi kan tilbyde en attraktiv og spændende arbejdsplads med 
plads til udvikling af den enkelte medarbejder. Omgangstonen 
er uhøjtidelig, og samarbejde samt hjælpsomhed blandt 
kollegaer vægtes højt.

Du tilbydes løn efter kvalifikationer og derudover ansættelses-
vilkår i henhold til overenskomsten for Inspektører mellem BL 
og Faglig Puls og det dertilhørende protokollat.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

ØNSKER DU AT VIDE MERE
For flere oplysninger vedrørende stillingen er du velkommen 
til at kontakte driftschef Peter Bøgebjerg Mortensen på tlf. 
2924 5909.

Ansøgning og CV sendes til HR-medarbejder Marianne 
Mathiasen på mail mma@faellesbo.dk eller post, FællesBo, 
Nygade 20, 7400 Herning, senest den 30. oktober 2020. 

FællesBo er en almen boligorganisation med ca. 5.000 boliger 
i Herning og omegn. FællesBo har 90 engagerede medarbej-
dere. Hovedopgaverne er at opføre, udleje, administrere, ved-
ligeholde og modernisere bygninger og almene boliger med 
udgangspunkt i service og høj kvalitet. For yderligere informa-
tion: www.faellesbo.dk.

FællesBo renoverer over en længere årrække omkring 2000 af organisationens 5000 boliger. Vi er godt i gang, men vi mangler en 
dygtig projektleder til at føre nogle af de kommende renoveringer sikkert ud i livet. Vi søger derfor en ny kollega med en bygnings-
faglig velfunderet baggrund og solid erfaring med projektledelse, som har lyst til at være en del af FællesBos projektafdeling. I 
projektafdelingen er vi i dag indtil videre fem personer, der arbejder med nybyggeri, større renoveringsprojekter og helhedsplaner i 
Herning Kommunes største boligorganisation.

Projektleder til renovering og nybyggeri


