
                                                       

Proceskonsulent til projekt- og boligsociale opgaver 
Boligkontoret Århus skal i de kommende år gennemføre flere større renoveringsarbejder og 
helhedsplaner. Vi søger derfor en dygtig, inspirerende proceskonsulent, der kan sikre det optimale forløb 
mellem beboere og renoveringssagen. 
 
Baggrund. 
Det er af væsentlig betydning for Boligkontoret Århus, at helhedsplaner og renoveringsopgaver både 
besluttes og gennemføres i tæt dialog med de involverede beboere. I planlægningsfasen er opgaven at 
sikre solidt medejerskab. Under udførelsen afhjælpes tvivlsspørgsmål, potentielle irritationsmomenter og 
eventuelle problemstillinger af mere social karakter på en god og smidig måde. For at sikre den gode 
beboeroplevelse og proces ønsker vi at tilknytte en medarbejder, der fra start til slut har den fokuserede 
opgave at sikre den gode kontakt og informationsdeling imellem beboere og renoveringssagen. 
 
Dine opgaver  
Du følger, med tilknytning til Boligkontoret Århus’ projektafdeling, skiftende renoveringssager tæt og 
planlægger i tilknytning hertil skræddersyede processer med det formål at sikre den gode beboeroplevelse. 
Du bliver ikke kun ansvarlig for at tilrettelægge informationsprocessen, men også for at implementere 
processens forskellige elemententer i samarbejde med renoveringssagens øvrige aktører. I perioder, hvor 
byggesager afventer sagsbehandling eller lignende, påtænkes du at skulle varetage andre proces-relaterede 
opgaver i organisationen – og i tilknytning til Boligkontoret Århus’ boligsociale arbejde. Du får reference til 
Bygge- og innovationschefen. 
 
Kvalifikationer 

Det vil glæde os, hvis du har … 

• Erfaring med tilrettelæggelse af processer ved gennemførelse af helhedsplaner/boligbyggeri  
• Evnen til at samarbejde med mange forskellige aktører (beboere, projektledere, rådgivere, 

myndigheder, entreprenører, håndværkere mv.) 
• Stærke sociale kompetencer og flair for god beboerkontakt 
• Gode IT-kundskaber og formuleringsevner i både skrift og tale. 



• Humør, gå-på-mod samt en positiv tilgang til daglige problemstillinger   
• En selvstændig, flegmatisk og målrettet tilgang til dit arbejde 
• Forståelse og respekt for, at vi ikke blot arbejder med endnu en sag, men med vore beboeres 

omgivelser og hjem. 

 
Vi tilbyder 

• En innovativ tilgang til boligbyggeri 
• Attraktive arbejdsforhold 
• Et udfordrende og afvekslende job i et tværfagligt miljø 
• Løn efter kvalifikationer samt gode efteruddannelsesmuligheder. 
• Fantastiske og hjælpsomme kollegaer  

 
Ansættelse og ansøgning  
Der er tale om en projektansættelse på to år på fuld tid med mulig for forlængelse. Løn og arbejdsvilkår 
følger overenskomsten med den relevante faglige organisation.  

Ansøgning inkl. C.V. sendes som én samlet PDF til ef@bk-aarhus.dk snarest muligt og senest fredag den 1. 
marts 2019 klokken 12.00. Samtaler vil blive afholdt løbende. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Bygge- og Innovationschef Erik Frehr ( 
ef@bk-aarhus.dk  / 5128 3332) eller Udviklingschef Alex Vejby Nielsen (avn@bk-aarhus.dk / 4119 1977).  

Om Boligkontoret Århus  

Boligkontoret Århus er en almen boligorganisation med cirka 5.700 boliger, der primært er beliggende i 
Aarhus. Vi er 30 gode kollegaer i administrationen, 7 boligsociale medarbejdere samt 65 
ejendomsfunktionærer. Vi arbejder dagligt på at skabe fremtidssikrede, attraktive boliger og lavt 
energiforbrug med gode udearealer. Vi gør det nemt at leve og bo hos Boligkontoret Århus og understøtter 
stærke fællesskaber i boligområderne. 

Vi arbejder målrettet på at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige 
og personlige kompetencer og kvalifikationer på højt niveau. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder og 
etnisk baggrund – til at søge stillingen.  

Læs gerne mere om os på www.bk-aarhus.dk  
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