
Brabrand Boligforening søger kommunikationschef med ambitioner 
Kommunikationschef i en boligforening lyder måske lidt støvet, men i Brabrand Boligforening står vi midt i 
realiseringen af det mest ambitiøse byudviklingsprojekt i Danmark, og vi har brug for en superdygtig 
kommunikationschef, som kan sikre, at også kommunikationsindsatsen er i europæisk topklasse. Vi har 
nedrevet boligblokke, bygget nye veje og påbegyndt en omfattende renovering af de 50 år gamle boliger, 
og vi har haft rigtig meget medvind, men nu skifter vi gear. 

Vi er på vej ind i planens næste fase med omfattende private investeringer, nyt sports- og kulturcampus, 
gazellefarm med  iværksætteri og midlertidige aktiviteter og meget, meget mere – med en samlet offentlig 
og privat investeringsramme på 6-8 mia. kr. 

Vi har i Gellerupparken og Toveshøj gang i en umådelig omfattende kommunikationsopgave, og indsatsen 
spænder fra et langsigtet strategisk mål om at ændre Gellerups renommé og brande bydelen som en 
spændende, international bydel i Aarhus til en løbende kommunikationsindsats rettet mod beboere, 
interessenter etc. 

Kan du stå i spidsen for en videreudvikling af strategien, og brænder du for at omsætte strategi til 
resultater, så er du måske den kommende kommunikationschef i Brabrand Boligforening. Vores nuværende 
kommunikationschef har søgt andre græsgange, og vi søger derfor hendes afløser. Du vil få ansvaret for 
boligforeningens samlede kommunikationsindsats, og du vil få en bred berøringsflade med 
boligforeningens beboere, samarbejdspartnere og medarbejdere. Du vil desuden have personaleansvar for 
en mindre medarbejderstab med forskellige kommunikationsindsatser som fokus.  

Vi forventer, at du har mindst 5 års erfaring med strategisk og praktisk kommunikationsarbejde, at du er 
god til at samarbejde, at du bevæger dig frit og ubesværet på digitale medier, og at du ikke er bange for 
selvstændigt at tage fat og løse de forefaldende kommunikationsopgaver. 

Med reference til den administrerende direktør vil du få et tæt samarbejde med direktionen og blive en 
central figur i organisationen. 

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. 

Er du interesseret, så tøv ikke med at sende din ansøgning til hr@bbbo.dk mærket ”Kommunikationschef”. 
Ansøgningsfrist er den 20. august 2017. Yderligere oplysninger fås efter 30. juli 2017 hos adm. direktør Keld 
Laursen på mobil 20 26 93 02. 

 

Om Brabrand Boligforening  

Brabrand Boligforening er en almen boligforening, der administrerer ca. 5.200 lejeboliger i 25 afdelinger i 
Aarhus og omegn. Vores nyeste afdeling er det bæredygtige byggeri Havnehusene på Aarhus Ø. Vores 
største afdeling er Gellerupparken med ca. 6.800 beboere fordelt på 80 forskellige nationaliteter. I Gellerup 
samarbejder vi med Aarhus Kommune om at gennemføre en helhedsplan, som kombinerer store fysiske 
forandringer med en social indsats, så området ændrer karakter fra udsat boligområde til en attraktiv bydel.  

 

Brabrand Boligforening består af ca. 160 medarbejdere fordelt med ca. 40 medarbejdere på vores 
hovedkontor og ca. 120 medarbejdere i boligafdelingerne. Organisationen er funktionsopdelt med et 
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ledelsessekretariat, en administrationsafdeling, en driftsafdeling og en projektafdeling samt et boligsocialt 
sekretariat.  

 

Læs mere på bbbo.dk 

 


