
 

 

 
Boliginspektør til Kollegiekontoret i Aarhus 
 
Kollegiekontoret søger ny boliginspektør.  
 
Kollegiekontoret har 4 boliginspektører, som har den daglige ledelse af i alt 24 ejendoms-
funktionærer samt drifts- og vedligeholdelsesansvaret for i alt 32 kollegier. Boliginspektø-
rerne sidder til dagligt i teknisk afdeling i administrationen og refererer til driftschefen.   
 
Vi søger en boliginspektør, som kan overtage en tidligere boliginspektørs arbejdsopgaver, 
som består af 8 kollegier, der passes af 4 varmemestre. Udover ledelse, planlægning og an-
svar for egne kollegier, er der til stillingen også knyttet en række øvrige arbejdsopgaver af 
primært energi- og byggeteknisk karakter.  
 
Vi søger en selvstændig boliginspektør, som er god til planlægning og opfølgning på diverse 
opgaver. Mange opgaver løses i samarbejde med afdelingsbestyrelser (beboerrepræsentan-
ter), myndigheder, rådgivere, entreprenører/håndværkere, varmemestre og andre kolleger, 
hvorfor gode kommunikations- og samarbejdsevner er vigtigt.  
 
Vi forestiller os, at du har en teknisk uddannelse (f.eks. bygningskonstruktør, ingeniør eller 
arkitekt), samt erfaring med energi- og byggeteknik. Kendskab til den almene boligsektor er 
en fordel. Kendskab til AutoCAD og Revit er en fordel. 
 
Stillingen er 37 timer ugentligt, inkl. frokost.  
Kontrakt og arbejdsforhold følger overenskomsten mellem BL og Faglig Puls. 
Løn jf. overenskomst + evt. individuelt kvalifikationstillæg. 
 
Vi lægger vægt på at du: 

• Er beslutsom, ansvarsbevidst, troværdig, udadvendt, venlig og positiv. 

• Kan arbejde selvstændigt – men har fokus på samarbejde og vidensdeling. 

• Har god forståelse for brugen af IT. 

• Taler og skriver godt dansk og relativt godt engelsk. 
 
Det er en forudsætning at du: 

• Har en ren straffeattest. 

• Har kørekort og selv stiller bil til rådighed. 
 
Tiltrædelse 1. september 2019  
Ansøgningen mailes til boliginsp@kollegiekontoret.dk 
Ansøgningsfrist den 1. juni 2019 
 
Yderligere info om stillingen kan fås hos driftschef Kim S. Møller på 30 53 87 52 eller 
ksm@kkia.dk 

 

Kollegiekontoret i Aarhus er en almen boligorganisation, som administrerer 32 kollegier med ca. 4800 kolle-
gie- og ungdomsboliger. Kollegiekontoret beskæftiger ca. 50 medarbejdere, heraf 24 varmemestre.  


