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Boligforeningen VIBO 
Sankt Peders Stræde 49 A 

 

Postboks 2204 
1018 København K 

 

Telefon 33 42 00 00 
Mail vibo@vibo.dk 

 

Mandag - torsdag kl. 10 - 14 
Fredag kl. 10 - 13 

 

 løbende er i dialog og samarbejder med det lokale beboerdemokrati, herunder deltagelse i 
lokale byggeudvalgsmøder og beboermøder. 

 
 
Vi tilbyder 

 Et alsidigt og selvstændigt job med korte beslutningsveje 
 mange spændende og varierede opgaver, hvor der er mulighed for relevant personlig og 

faglig efteruddannelse 
 et godt, inspirerende og uformelt arbejdsmiljø, hvor engagement og ansvarsbevidsthed er 

nøgleord  
 gode personaleforhold og -vilkår med bl.a. pensionsordning, sundheds- og helbredsforsik-

ring samt frokostordning m.v. 
 løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. 

 
Tiltrædelse 
Snarest muligt – men vi venter gerne på den rette person.  
 
 
Ansøgning 
Skriftlig ansøgning mrk. ”projektleder” med oplysning om tidligere beskæftigelse samt eventuelle 
referencer bedes sendt til job@vibo.dk eller 
 
Boligforeningen VIBO 
Sankt Peders Stræde 49 A 
1453 København K  
 
Att.: Byggechef Klaus Freddi Juelshøj  
 
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte byggechef Klaus Freddi Juelshøj på 
telefon 29 49 49 01.  
 
Ansøgningsfrist er den 23. april 2019, men vi afholder løbende samtaler.    
   
Du kan læse om Boligforeningen VIBO på www.vibo.dk. 
 
 
 
 
 
 
Boligforeningen VIBO blev stiftet i 1974 og har ca. 6.000 almene boliger i Storkøbenhavn og Nord-Sjælland. Boligfor-
eningen beskæftiger ca. 140 medarbejdere. 
 
 

 


