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Udlejningsmedarbejder søges 
 
BOLIGNÆSTVED søger en serviceminded og engageret medarbejder til vores udlejningsteam, der  
udover den ledige stilling består af 3 erfarne medarbejdere.  

 
Du trives med en afvekslende arbejdsdag med både kundebetjening og administrative opgaver.  
Vi lægger vægt på faglig og kollegial sparring om både daglige opgaver og optimering af opgave-
løsningen gennem effektivisering og digitalisering af arbejdsgange. 
 
Arbejdsopgaver 

 

 Besvarelse af henvendelser – telefoniske, mails og personlige henvendelser 

 Udlejning af boliger fra A til Z – fra opsigelse til indgåelse af lejekontrakt 

 Opskrivning og servicering af ansøgere på ventelisten 

 Rykkere og inkassosager 

 Ad hoc opgaver 
 

Hvem er du? 

 
 Du er kontoruddannet og har solid it-erfaring, gerne med kendskab til EG Bolig 
 Det er en fordel, hvis du har kendskab til den almene boligsektor 
 Du trives med en travl hverdag og kommunikerer godt med ”alle” 
 Du er velformuleret i skrift og tale 
 Du er både teamorienteret og kan arbejde selvstændigt 

 Du er struktureret og fleksibel 
 Du har humor 

 
Vi tilbyder 
 

 Et spændende og alsidigt job i en organisation i udvikling 
 En fuldtidsstilling på 35,5 timer pr. uge inkl. frokost 

 Løn og pension i henhold til overenskomst mellem Dansk Erhverv og HK 
 Muligheder for personlig og faglig udvikling 
 En hverdag med gode kolleger i et uhøjtideligt arbejdsmiljø  

 
Ansøgning og tiltrædelse 
Vi ønsker stillingen besat pr. 1. februar 2021. Send din ansøgning og CV senest den 10. december 
2020 til job@bolignaestved.dk. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 51. 

 
Vil du vide mere om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte direktør Mogens Sandahl på 40 80 28 19 
eller udlejningsmedarbejder Vicky Andersen på 55 75 06 00. 
 

 

  er en almen boligorganisation, som administrerer ca. 3.000 boliger i 33 
afdelinger i Næstved Kommune. Vi er 16 ansatte i administrationen og 30 ejendomsfunktionærer fordelt på 3 
driftscentre. Læs mere på www.bolignaestved.dk. 
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