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Proceskonsulent søges til KAB’s Center for Byggeri og Byomdannelse 

 

Kan du se dig selv stå i spidsen for omdannelse af større boligområder og bydele, der udføres i tæt samar-

bejde med kollegaer, beboere og rådgivere, så er det dig, der skal være en del af vores bygherreorganisation. 

 

Hvad skal du lave? 

Som proceskonsulent har du det daglige ansvar for planlægning, koordinering og gennemførelse 

af større helhedsplaner i opstartsfasen.  Større helhedsplaner omfatter typisk omdannelse og ud-

vikling af større boligområder samt større renoveringsopgaver. Arbejdet foregår i tæt dialog med 

dine kollegaer i afdelingen, tilknyttede rådgivere samt beboerne i boligafdelingerne.  

 

Du har tillige i opstartsfasen ansvaret for den løbende dialog med relevante eksterne parter så-

som Kommuner, Landsbyggefond, Byggeskadefond, private grundejere, projektudviklere mv.   

 

Ud over arbejdet med udvikling af helhedsplaner understøtter du afdelingens projektledere på 

relevante opgaver. Ligeledes indgår du i interne udviklingsprojekter i Center for Byggeri og By-

omdannelse. 

 

Hvad bliver du en del af? 

Du bliver en del af Center for Byggeri og Byomdannelse, der har ansvaret for gennemførelse af 

renoverings- og nybyggeri fra idéudvikling og udførelse til regnskabsaflæggelse og finansiering 

samt 1- og 5-års-eftersyn. Nybyggeri omfatter især familieboliger, plejeboliger og ungdomsboli-

ger. Centret beskæftiger ca. 60 medarbejdere og har en årlig omsætning på kr. 1,5 mia. Du vil 

indgå i et fagligt og udviklingsorienteret miljø med dygtige kollegaer og gode muligheder for 

faglig sparring. 

 

Hvad forventer vi af dig?  

Vi ser gerne at du kommer med en relevant proces- eller projektledererfaring, og gerne fra en 

bygherreorganisation. Kendskab til almene boligorganisationer vil være en fordel, men ikke et 

krav, for at kunne bestride stillingen.  

 

Som person arbejder du struktureret og med et solidt overblik over den fulde proces. Du har sans 

for at kommunikere med- og involvere relevante parter i projektet på rette tid.  

 

Du er positiv, proces- og løsningsorienteret, har en kreativ tilgang til opgaverne, og du har et 

stort ønske om personlig udvikling gennem teamwork og videndeling. 

 

Uddannelsesmæssige har du en relevant videregående uddannelse. 

 

Løn og ansættelsesvilkår  

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem BL-Danmarks Almene Boliger og 

DJØF m.fl. samt lokalaftale. 

 

Vil du høre mere om stillingen? 

Så er du velkommen til at kontakte Byggeudviklingschef Ulrik Steen Jensen på telefon 40 49 11 

56.  



 

 
 

2/2 

 

Søg stillingen inden ansøgningsfristen udløber den 2. august 2019. Der afholdes ansættelsessam-

taler medio august med henblik på ansættelse snarest muligt.  

 

Du skal være indstillet på, at der benyttes personlighedstest i forbindelse med rekrutteringen. 

 

Søg stillingen online på www.kab-bolig.dk under ledige stillinger.  

 

 

 

 

 

http://www.kab-bolig.dk/

