
Struktureret og serviceminded AC’er til Almene boliger, Teknik & Miljø 

 
Er du samarbejdsorienteret og udadvendt, kan du yde en sublim service, og har du lysten til at arbejde med støttet byggeri og den 
almene boligsektor? Så er det dig, vi søger. 
  

Om jobbet 
Du bliver en del af Stabene i Teknik & Miljø, hvor Boligadministration er en af fem afdelinger. Vi har bl.a. ansvaret for tilsyn med de otte 
almene boligorganisationer i Vejle Kommune, der tilsammen råder over ca. 11.000 lejemål.  
Den almene boligsektor er reguleret gennem lovgivning, der bl.a. stiller krav om samarbejde og tilsyn. 
 
Vi søger en struktureret kollega, der selvstændigt skal kunne: 
  

• være bindeled mellem kommunen og den enkelte boligorganisation 
• afholde styringsdialog, driftstilsyn og dialog med de almene boligorganisationer 
• varetage godkendelse af bl.a. nybyggeri- og renoveringssager 

Opgaverne består også af analyser inden for området, behandling af klagesager og andre myndighedsopgaver i forhold til de almene 
boligorganisationer samt udarbejdelse af sagsfremstillinger til Byrådet, Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg. 
  

Om dig 
Vi forestiller os, at du:  
  

• har et relevant akademisk fundament 
• er en dygtig formidler både skriftligt og mundtligt 
• har erfaring med at sætte dig ind i relevant stof, herunder bl.a. ny lovgivning i samarbejde med vores jurister 
• har analytiske evner 
• har flair for IT og brugen af digitale værktøjer 
• trives i et travlt miljø og kan bevare roen og overblikket 

 
Relevant erhvervserfaring og konkret kendskab til området alment byggeri vil være en fordel, men dine personlige kompetencer vil blive 
vægtet højt. 
  

Vi tilbyder dig 



• En spændende arbejdsplads i en politisk organisation 
• Indflydelse på tilrettelæggelsen af egne opgaver og arbejdstid 
• Et selvstændigt og ansvarsfuldt arbejdsområde 
• En afdeling med et uformelt arbejdsmiljø, dog ved vi, hvornår vi skal være formelle 
• Gode kolleger 

Ansættelsesvilkår 
Stillingen er til besættelse snarest muligt eller senest d. 1.8.2022. 
Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny Løn. 
  

Om os 
Vejle Kommune har fuld fart på udviklingen. Vi har en befolkningstilgang på ca. 2000 borgere om året, nye virksomheder flytter til, og 
flere boliger skyder op. 
Teknik & Miljø er en effektiv forvaltning, der går foran i den strategiske og fysiske udvikling i kommunen. Desuden udvikler vi hele tiden 
den måde, vi leverer service til borgerne på. 
 
Stabene består af fem afdelinger med i alt ca. 80 dedikerede medarbejdere, heraf fem afdelingsledere. Du vil opleve kompetente og 
topmotiverede kolleger, som ser sig selv som afgørende medspillere i forvaltningens ambition om at skabe rammebetingelser, der 
understøtter den strategiske og fysiske udvikling og drift af Vejle Kommune. 
 
Ud over tilsynet med de almene boligorganisationer arbejder Boligadministrationen med udlejning og drift af beboelse, primært almene 
ældre- og plejeboliger samt mange forskellige former for erhvervslejemål. Udover traditionelle erhvervslejemål indeholder området bl.a. 
kolonihaver, stadepladser, landejendomme og landbrugsforpagtninger. 
 
Vejle med Vilje 

• Hvis du vil til Vejle, finder du et af Danmarks dejligste steder at bo og arbejde 
• Vi er placeret midt i Danmark, og det er super let at komme til og fra Vejle med offentlig transport 
• Vi ligger placeret i noget af Danmarks flotteste natur med et væld af aktivitetsmuligheder og flere på vej 
• Vi er landets 5. største kommune med 120.000 indbyggere 
• Vi er landets 3. største konference by 

  

Flere oplysninger 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Flemming Andersen 
på flean@vejle.dk eller tlf. 76818130 / 40420841 (send evt. en sms og aftal et tidspunkt). 
  

Ansøgningsfrist 

mailto:flean@vejle.dk


Ansøgningsfristen er den 8. juni 2022 kl. 23.59. 
Vi afholder 2 samtalerunder. 1. samtale den 13. juni 2022 og 2. samtale den 17. juni 2022. 
  

Profilanalyse 
Vi anvender personprofilanalyse og eventuelt case i forbindelse med rekrutteringsprocessen. 
 


