
 

  

Afdelingskonsulent søges til Glostrup Boligselskab  
 

Har du lyst til at arbejde i et boligselskab, hvor beslutningsvejen er kort og humøret er højt. Banker dit 

hjerte samtidig for beboerdemokrati, og vil du være med til at sikre et godt samarbejde mellem 

afdelingsbestyrelserne og administrationen, så glæder vi os til at modtage din ansøgning. 

 

Dine primære ansvarsområder er følgende:  

• Ansvarlig for portefølje af ca. 10 boligafdelinger med egne afdelingsbestyrelser 

• Rådgive afdelingsbestyrelserne om afdelingsbestyrelsens opgaver jf. almenboligloven 

• Sikre at afdelingernes husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog er velfungerende 

• Understøtte en god dialog med afdelingsbestyrelserne og kommunikation ud til beboerne 

• Gennemføre driftsmøder med afdelingsbestyrelser, ofte som eftermiddags- eller aftenmøder 

• Bidrage til behandling af klagesager og behandle beboerhenvendelser 

• Udarbejde drift- og vedligeholdelsesplaner for boligafdelingerne 
 

Dine kvalifikationer og personprofil 
Du er struktureret, initiativrig og god til at kommunikere, både i skrift og tale, og har humoristisk sans.  
For at få succes i jobbet, har du empati, en god portion gennemslagskraft og er løsningsorienteret. Du har 
samtidig en god forståelse for økonomi, og sætter en ære i at nå de fælles mål og deadlines. Din positive og 
effektive tilgang til opgaverne gør, at du ser løsninger frem for begrænsninger. 
 
Vi er et servicefag, så du skal kunne lide at arbejde med mennesker og vi forventer, at du kan servicere 
vores afdelingsbestyrelser på en venlig, effektiv og professionel måde.  
 
Løn og ansættelsesforhold    
Vi tilbyder en konkurrencedygtig løn bestående af: Løn, pensionsordning med indbygget sundheds-
forsikring, ferietillæg og massage ordning. 
Du får mulighed for såvel faglig, som personlig videreudvikling. 
Stillingen kræver, du har kørekort og der kræves en ren straffe- og børneattest. 
 
Spørgsmål til stillingen? 
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte driftschef Jacob Seiling Olsen på telefon 2060 9909. 
 
Din ansøgning 
Send din ansøgning på mail til: chk@gb.dk eller pr. post til Glostrup Boligselskab, Bryggergårdsvej 2B, 2600 
Glostrup, att. Christina Kiil. Vi indkalder løbende til samtaler.  
 
Glostrup Boligselskab er en almen boligorganisation stiftet i 1943. Organisationens formål er at opføre, 
udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i 
lov om almene boliger.  
 
I Glostrup kommune har Glostrup Boligselskab ca. 3.000 bolig- og erhvervslejemål. Glostrup Boligselskab 
administrerer herunder en række selvejende og kommunalt ejede almene ældreboliger.  
Der er i alt ca. 56 ansatte i Glostrup Boligselskab, heraf ca. 19 i administrationen og resten i driften. 
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