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Projektsekretær med fokus på økonomi – til almen boligforening  
 
Til VIBOs byggeafdeling søges med tiltrædelse snarest muligt en projektsekretær. Du vil indgå i et 
team bestående af VIBOs byggechef og 2 projektledere. 
 
Dine væsentligste ansvarsområder vil være:  

• Varetagelse af almindelige forekomne projektsekretæropgaver for byggeafdelingen 

• Budgetopfølgning 

• Fakturahåndtering 

• Håndtering af Landsbyggefondens standard værktøjer 

• Løbende ad hoc-opgaver 

• Udarbejdelse af byggeregnskaber, evt. efter oplæring 

 
Vi lægger vægt på, at du: 

• Har en relevant uddannelse eller erfaring fra lignende stilling som projektsekretær 

• Har indgående kendskab til Outlook, PowerPoint, Excel, Word  

• At du har kendskab til VIBOs administrative system, som er Unik Bolig, vil være en fordel 

• Er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt  

• Eventuelt har kendskab til den almene boligsektor  

• Er serviceminded og kan lide at have kontakt med mange mennesker 

 

Vi tilbyder: 

• En fuldtidsstilling på 37 timer ugentlig inkl. frokost 

• Et alsidigt og spændende job med mulighed for relevant efteruddannelse 

• Flekstid, frokostordning, sundhedsordning og kunstforening 

• En attraktiv arbejdsplads med dejlige lokaler i den indre by 

• Løn og ansættelsesvilkår bliver fastlagt med udgangspunkt i kvalifikationer i henhold til 

overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og HK. 

Har du spørgsmål: 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte byggechef Klaus Freddi Juelshøj på 
telefonnummer 29 49 49 02. 
 
Ansøgning 
Mærk din ansøgning ”projektsekretær” vedlagt dit CV samt eventuelle referencer. Ansøgningen be-
des senest den 15. februar 2021 sendes på e-mail til job@vibo.dk.  
 
 
Boligforeningen VIBO blev stiftet i 1974 og har ca. 6.000 almene boliger i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Bolig 
foreningen beskæftiger ca. 140 medarbejdere. 
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