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Hadsten Boligforening søger medarbejder til boligudlejning 25 t/ugt 

Som medarbejder i Hadsten Boligforening bliver du en del af en forening, hvor udvikling og 

optimering prioriteres sammen med arbejdsglæde og tilfredse kollegaer. Du får et 

spændende og bredt ansvarsområde og får desuden, sammen med de øvrige kollegaer, et 

medansvar for at sikre, effektivisere og videreudvikle vores service over for ansøgere, 

beboere og samarbejdspartnere. 

Du varetager sagsbehandlingen i hele udlejningsprocessen, og du besvarer mails og 

telefoniske henvendelser fra beboere, afdelingsbestyrelser og samarbejdspartnere. Vi søger 

derfor en kollega med flair for sagsbehandling, og som sætter en ære i at rådgive og vejlede 

vores beboere og styrke samarbejdet på tværs af foreningen. 

Arbejdsstedet er Hadsten Boligforening Søndergade 35, 8370 Hadsten, Stillingen er 25 

ugentligt. 

Primære arbejdsopgaver: 

• Sagsbehandling af opsigelser og genudlejninger af boliger 

• Behandling af ansøgninger om bytte, fremleje og overdragelse af boliger 

• Håndtere inkassosager m.v 

• Personlig, skriftlig og telefonisk servicering af ansøgere, beboere og 

afdelingsbestyrelser 

• Øvrige forfaldende opgaver der kendetegner en lille virksomhed 

Vi søger en kollega, der 

• er hurtig til at forstå og følge nye arbejdsgange 

• arbejder systematisk og effektivt 

• er dygtig til at kommunikere serviceorienteret i skrift og tale 

• har erfaring med sagsbehandling og kundebetjening 

• er habil it-bruger. Det er en fordel, hvis du har kendskab til EG bolig, men ikke et 

krav 

• har en positiv indstilling og er altid er klar til at løse pludselige opgaver eller hjælpe 

en kollega 

• ofte har højt humør – ligesom resten af kollegaerne 

• kan bevare overblikket i travle perioder  

 

 



Vi tilbyder: 

En spændende stilling som medarbejder i udlejningen i en mindre boligforening hvor der 

ikke er langt fra tanke til handling hvis det har en positiv effekt for vores beboere. Vi har en 

uhøjtidelig omgangstone og vægter det kollegiale samvær højt. Stillingen indbefatter: 

• 25 timers ansættelse  

• Ansættelse pr. 1. april 2023  

• God pensionsordning  

• Overenskomst mellem HK Privat og Dansk Erhverv 

• Arbejdsgiver for medlemmer af BL – Danmarks Almene Boliger 

Arbejdstidspunkter efter nærmere aftale 

Hvis du er interesseret i stillingen, bedes du sende en ansøgning, CV og relevant bilag til 

mail@bohadsten.dk  

Ansøgningsfrist d.8 februar. Samtaler forventes afholdt d. 21 februar.   

Spørgsmål til stillingen kan rettes til direktør Christian Højholt på tlf: 4412 3517 

Om Hadsten Boligforening 

Vi er den lille, lokale almene boligorganisation - der sørger for god service, gode boliger og 

hyggelige boligområder. Vi arbejder hele tiden på at gøre tingene bedre, så hvis du vil være 

en del af vores hold af dygtige medarbejdere, så er chancen der nu. Vi har boliger over hele 

Hadsten - både små og store lejligheder og rækkehuse med egen have.  
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