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Stillingsprofil – Beboerkonsulent i Beboerservice 

 

Arbejdsopgaver 

 Iværksætte og koordinere huslejevarslinger og andre varslinger i EG-Bolig i 
samarbejde med Adm. afdeling og Intern Service  

 Koordinere nybyggeri og større renoveringssager med Byg og Renovering, an-
svarlig boligrådgiver samt afdelingschefen i Beboerservice 

 Sikre oprettelse af boliger og indberetning af alle oplysninger i EG Bolig 

 Varetage controller-opgaver for Beboerservice/afdelingschefen; ugentlige, må-
nedlige, kvartalsvise og årlige statistikker, der udfærdiges jævnligt med indhold 
aftalt med afdelingschefen i Beboerservice  

 Udføre diverse forekommende administrative opgaver, efter aftale med afde-
lingschefen i Beboerservice 

 Udføre diverse kunderelaterede opgaver, blandt andet i form af afløsning i Ser-
vicecentret efter behov, herunder telefon- og personlig betjening 
 

Faglige kvalifikationer 

 Du er god til skriftlig og mundtlig kommunikation 

 Du er omstillingsparat i forhold til de varierede opgaver, men også indstillet på 
mere rutineprægede arbejdsopgaver 

 Du har god ordenssans og formår at bevare overblikket i pressede situationer 

 Du kan planlægge, arbejde systematisk og tænke selvstændigt 

 Du har kendskab til MS-Office-pakken og brug af IT generelt 

Personlige kvalifikationer 

 Du er serviceminded 

 Du har evnen og viljen til at tage ansvar for de opgaver, der bliver stillet 

 Du udviser engagement og initiativ 

 Du kommunikerer med præcision og klarhed i forhold til de stillede opgaver 

 Du er en god kollega, der sætter pris på omgivelser præget af humor 

 Du arbejder godt selvstændigt, men evner samtidig at indgå i et team og bidra-
ge positivt til teamets opgaveløsning 

 Du bevarer overblikket i hektiske situationer og evner samtidig at sætte fokus 
på vigtige detaljer 
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Side 2 
 

 

Ansættelsesforhold 

 36,5 timers arbejdsuge inklusiv frokost 

 Arbejdstiden er mandag til torsdag kl. 8.30-kl. 16.00 og fredag kl. 8.30- 

kl. 15.00. Der forekommer kun i mindre grad og i helt særlige tilfælde overar-
bejde, der afspadseres efter gældende regler 

 Løn i henhold til overenskomst mellem HK og DAB 


