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Byggeøkonom søges til KAB’s Center for Byggeri og Byomdannelse 

 

Vil du have ansvaret for økonomien i en række af vores byggesager? Har du lyst til at arbejde med tal, rap-

portering og risikominimering samt yde økonomisk rådgivning i forbindelse med byggeri? Så er det dig, vi 

søger til vores økonomiteam. 

 

Hvad skal du lave? 

Dit primære ansvarsområde vil være økonomisk styring af byggeprojekter med fokus på budget-

lægning, økonomiopfølgning, regnskab, fakturabehandling og indberetning til myndigheder.  

 

Du vil indgå i et tæt samarbejde med centerets projektledere. Derudover vil du have kontakt til 

rådgivere, entreprenører og andre samarbejdspartnere som kommuner og Landsbyggefonden.  

 

Du vil løbende skulle deltage på møder, hvor de økonomiske forhold vil blive behandlet. 

 

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.  

 

Centret beskæftiger ca. 60 medarbejdere og har en årlig omsætning på kr. 1,5 mia. I økonomitea-

met er vi 11 medarbejdere, og 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 erhvervsmæssig erfaring indenfor økonomi, og at du 

er god til IT, særligt Excel. 

 

Vi forventer at du er proaktiv og har gode analytiske evner samt du kan arbejde selvstændigt og 

forstår at prioritere og tilrettelægge dine opgaver i en travl hverdag. Som person er du engageret, 

fleksibel og imødekommende  

 

Kendskab til den almene sektor er en fordel, men ikke en forudsætning 

 

Hvad tilbyder vi? 

KAB er en virksomhed med fokus på dialog, gennemskuelighed, ansvarlighed og fornyelse, hvor 

forskellighed værdsættes højt. Dine kommende kolleger er fagligt engagerede og nærværende, 

og omgangstonen er uformel og positiv.  

Vi tilbyder et udfordrende job i en stor virksomhed, hvor der er gode muligheder for faglig og 

personlig udvikling. Du vil få en spændende og afvekslende hverdag, hvor videndeling og spar-

ring er afgørende for, at vi opnår gode resultater.  

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

HK-privat samt lokalaftale. 
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Vil du høre mere om stillingen? 

Så er du velkommen til at kontakte byggeøkonomichef Susan Luxhøj Mortensen på tlf. 33 63 11 

88 eller mobil 21 79 60 81. 

  

Søg stillingen inden ansøgningsfristen udløber den 15. august 2019. Vi forventer at afholde an-

sættelsessamtaler i uge 34 og 35, 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/

