
Brabrand Boligforening søger projektmedarbejder med ambitioner 

Brabrand Boligforening er i en virkelig spændende udvikling med et strategisk fokus på effektivisering af 

drift og optimering af service i alle vore afdelinger. Desuden er vi midt i realiseringen af et af de mest 

ambitiøse byudviklingsprojekter i Danmark i Gellerup/Toveshøj, samtidig med at vi står overfor omfattende 

renoveringer og nybyggerier i milliard-klassen.  

Vi har derfor brug for en superdygtig projektmedarbejder, som kan bidrage til at skabe struktur, overblik og 

målopfyldelse i både drift- og vedligeholdelsesarbejder, renoveringer og nybyggerier. Du vil indgå i et team 

på 5 tekniske medarbejdere og du vil have reference til Driftschefen. 

Dine primære arbejdsopgaver vil være: 

-  Projektering og myndighedsbehandling af mindre renoveringsprojekter – inkl. 1-års og 5-års    

    gennemgange 

-  Bygningsinspektion og markvandring med afdelingsbestyrelser 

-  Tilsyn med vedligeholdelsesarbejder 

-  Bistå til langsigtet vedligeholdelsesplanlægning – udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner 

-  Udarbejdelse af oplæg til finansiering af projekter samt opfølgning på budgetter 

Derudover forestår en større opgave med at strukturere og overføre alle boligforeningens tekniske 

tegninger til et nyt it-system.  

Vi forventer af dig, at du: 

-  Har minimum 2-3 års erfaring fra den almene sektor eller rådgivningsbranchen 

-  Er uddannet bygningskonstruktør - gerne suppleret med håndværksmæssig erfaring 

-  Har kendskab til tekniske installationer i boligbyggeri – vand, varme og ventilation 

-  Formår at skabe resultater – samtidig med, at du opererer fleksibelt og i tæt samarbejde med dine 

    kolleger og afdelingsbestyrelser 

-  Har flair for it – og som minimum har brugererfaring med MS Office 

Som person skal du være åben og dygtig til at kommunikere, og fagligt skal du have en velfunderet erfaring 

og teknisk viden om alle faser fra ide til drift. Dine samarbejdsevner skal være i top, og du skal kunne vinde 

respekt og forståelse for synspunkter gennem din faglighed og personlighed. Vi forventer, at du fremstår 

som en synlig, troværdig og udadvendt repræsentant for boligforeningen – både i forhold til beboere, 

medarbejdere og samarbejdspartnere. 

Er du interesseret, så tøv ikke med at sende din ansøgning til hr@bbbo.dk mærket ”Projektmedarbejder”. 

Ansættelse snarest muligt og ansøgningsfrist 10. oktober 2018. Samtaler afholdes i uge 43. Yderligere 

oplysninger fås hos Driftschef Mogens Rank på mobil 22 54 13 41. 

Om Brabrand Boligforening  

Brabrand Boligforening er en almen boligforening, der administrerer ca. 5.200 lejeboliger i 25 afdelinger i 

Aarhus og omegn. I Gellerup og Toveshøj samarbejder vi med Aarhus Kommune om at gennemføre en 

helhedsplan, så området ændres fra udsat boligområde til en attraktiv bydel. Brabrand Boligforening har ca. 

160 medarbejdere fordelt med ca. 40 medarbejdere på vores hovedkontor og ca. 120 medarbejdere i 

boligafdelingerne. Organisationen er funktionsopdelt med et ledelsessekretariat, en 

administrationsafdeling, en driftsafdeling og en projektafdeling samt en boligsocial indsats.  
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