
 
Mads Clausens vej 45, 6430 Nordborg 

Telefon 74450614 Mail. post@nabbolig.dk 

 

Kontorassistent søges til almen boligforening 
Har du erfaring indenfor den almene boligsektor eller bare er en haj til yde en god service og lave 

administrativt arbejde? Så læs videre her.  

Nordborg Andelsboligforening søger en sekretær til en stilling på 20 timer.  

Det er vigtigt at du har gode samarbejdsevner, da dine primære opgaver vil være hjælp til nuværende 

personale til styring af den daglige drift og udlejning. 

 

Dine primære opgaver:  

Beboerservicering herunder: 

- Udlejning af boliger  

- Beboerhenvendelser mail, telefon og personlig henvendelse. 

- Registrering af lejeaftaler mv. 

- Øvrige administrative opgaver i forbindelse med beboerservice. 

 

Vi lægger vægt på, at du:  

- Er kontoruddannet eller har erfaring fra lignende job  

- Er IT minded og erfaren bruger af Office pakken  

- Er serviceminded, tillidsskabende og god til at kommunikere  

- Kan dansk retskrivning/formulering på højt niveau  

- Er struktureret, nyskabende og selvstændig.  

- Ser muligheder frem for begrænsninger  

 

Vi kan tilbyde:  

- Et alsidigt job på 20 timer ugentligt med gode udviklingsmuligheder. 

- Flekstid  

- Gode kollegaer og en uformel omgangstone.  

- Ansættelsesvilkår og lønmæssig indplacering i henhold til overenskomst mellem Dansk Erhverv og HK  

 

Nordborg Andelsboligforening er en almen boligforening med ca.740  boliger fordelt rundt på Nordals. 

Vi sætter en ære i at tilbyde gode boliger og gøre vores beboere glade for at bo hos os. 

Kontoret er beliggende I Nordborg, hvor der i dag er tilknyttet 2 kontorassistenter og 4 der arbejder 

indenfor den tekniske del af ejendoms- og beboerservice.  

 

Ønsker du at høre mere?  

Er du velkommen til at kontakte Jan Mortensen tlf. 2961 6213 yderligere information.  

Stillingen ønskes besat fra den15. august 2022 eller efter nærmere aftale.  

Ansøgning  

Send ansøgning og CV pr. mail post@nabbolig.dk mærkning: kontorassistent. Ansøgning skal være os i 

hænde senest 8. juli 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 28.  


