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Administrativ koordinator 

Brabrand Boligforening søger en serviceminded, struktureret og engageret 

administrativ koordinator, der har lyst til en spændende blækspruttefunktion 

inden for den almene boligsektor. 

 

Den administrative koordinator er bindeleddet mellem teknisk afdelings øvrige 

5 medarbejdere og boligforeningens serviceledere. Stillingen refererer til 

Driftschefen. Ud over koordinatorrollen, vil du desuden skulle varetage rollen 

som afdelingssekretær for Afdeling 5 – Toveshøj. Afdelingssekretæren er 

sammen med to kolleger bindeleddet mellem boligforeningen og de enkelte 

afdelingsbestyrelser. Du er løbende i tæt dialog med beboerdemokratiet.  

 

For den del af dine opgaver, der vedrører samarbejdet med en 

afdelingsbestyrelse, hvor møderne foregår, når beboerne har fri, vil 

arbejdstiden være eftermiddag og/eller aften. Du må derfor påregne ca. 14 

eftermiddags-/aftenmøder om året. Du vil få stor indflydelse på 

tilrettelæggelsen af din hverdag og dine arbejdstider. 

 

Opgaverne omfatter funktioner som blandt andet: 

 

• Koordinator på opgavestyringen i teknisk afdeling og formidler af 

trufne beslutninger til serviceledere  

• Kontaktperson mellem teknisk afdeling og servicelederne i forhold til 

større opgaver/projekter igangsat af teknisk afdeling 

• Koordinering af implementering og anvendelse af IT-værktøjer og 

systemer i driften  

• Sekretær for beboerdemokratiet i Afd. 5 - Toveshøj, herunder 

deltagelse, forberedelse og opfølgning på afdelingsbestyrelsesmøder 

og afdelingsmøder – herunder attestation og kontrol af bilag fra 

afdelingsbestyrelsen 

• Referent på møder  

 

Du bliver en del af et miljø, hvor du udfordres fagligt og personligt – og hvor 

vi forventer, at du foruden relevant kontoruddannelse eller -erfaring er: 

 

• En erfaren sekretær og/eller har erfaring fra lignende koordinerende 

funktion 

• Serviceminded og fleksibel 

• En erfaren skriftlig og mundtlig formidler 

• En selvstændig person, der også evner at arbejde i teams 

• Fortrolig med IT – i særdeleshed MS Office pakken og gerne har 

kendskab til EG Bolig 
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• Indstillet på aftenmøder og har kørekort 

 

Du vil indgå i et tæt samarbejde med øvrige kolleger i driften og 

administrationen. Vi forventer desuden, at du har en positiv tilgang til andre 

mennesker – og at du ser muligheder frem for begrænsninger.  

 

Ansættelse vil være snarest muligt og der afholdes derfor samtaler løbende, 

så er du interesseret, ser vi frem til at modtage din ansøgning på 

hr@bbbo.dk. Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst mellem BL og 

HK. Du er velkommen til at kontakte driftschef Mogens Rank, tlf. 22 54 13 41 

eller HR Chef Eva Kalriis-Nielsen, tlf. 30 66 03 41, hvis du har spørgsmål til 

stillingen. 

 

Om Brabrand Boligforening  

Brabrand Boligforening er en almen boligforening, der administrerer ca. 5.200 

lejeboliger i 31 afdelinger i Aarhus og omegn. Vores største afdelinger er 

Gellerupparken og Toveshøj med ca. 6.000 beboere. I Gellerup og Toveshøj 

samarbejder vi med Aarhus Kommune om at gennemføre en helhedsplan, 

som kombinerer store fysiske forandringer med en social indsats, 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.  

Læs mere på bbbo.dk 
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