
Leder af kundeafdeling 

Boligselskabet Viborg er en almen boligorganisation med ca. 3.300 boliger beliggende i Viborg Kommune, 

primært Viborg by. 

Vi gennemgår i disse år en stor udvikling, vi renoverer en del af vores ca. 3.300 eksisterende almene 

udlejningsboliger blandt andet gennem bygningsfysiske helhedsplaner samtidig med, at vi forventer at 

bygge næsten 200 nye boliger indenfor de kommende år. Vi lægger stor vægt på, at vores beboere er 

tilfredse og trives i deres boligområder, samtidig med at de oplever et højt serviceniveau og en høj grad af 

tryghed. 

Til vores kundeafdeling søger vi en dynamisk leder med ambitioner om at videreudvikle og forsat sikre 

udlejning af selskabets boliger. Vores kundeafdeling udlejer vores boliger, opkræver husleje og 

fraflytningsomkostninger samt foretager håndtering af restancer.  

Dine arbejdsopgaver: 

• Synlig og nærværende daglig ledelse og udvikling af selskabets kundeafdeling med ca. 5 

medarbejdere. 

• Effektivisering af forretningsgange, vedligeholdelse af afdelingens it-systemer og ajourføre 

afdelingen i henhold til ny lovgivning. 

• Tilsikre og understøtte driftssikkerhed i afdelingen.  

• Deltagelse i kundeafdelingens daglige opgaver sammen med afdelingens medarbejdere. 

Din profil: 

• Kendskab til den almene boligsektor vil absolut være en fordel. 

• Du er en engageret leder ved siden af dine faglige kvaliteter og lægger vægt på sparring med dine 

medarbejdere og samarbejde med øvrige medarbejdere i selskabet.  

• Du er den synlige leder, som gør dine medarbejdere gode, du giver den fornødne opbakning, men 

kan også træde i karakter, når situationen kræver det.  

• Du har indgående viden om kundeservice. 

• Du har kendskab til it og økonomi. 

Vi tilbyder: 

• Velordnede forhold i en spændende og afvekslende hverdag, hvor din indsats gør en forskel. 

• Engagerede og dygtige kollegaer med godt humør og en god omgangsform. 

• Et alsidigt og udfordrende job i en udviklingsorienteret og samarbejdende organisation. 

• En fleksibel arbejdsplads. 

Tiltrædelse, løn og ansættelsesvilkår efter aftale. 

Ansøgning: 

Send din ansøgning til Boligselskabet Viborg senest søndag den 4. august 2019 til post@boligviborg.dk. Der 

forventes samtaler i uge 33 og 34. Du kan få mere at vide om stillingen hos direktør Grethe Hassing på tlf.: 

87259886 (ferie uge 28-30). 
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