
   

 

Stillingsprofil – Projektøkonom i Byg & 

renovering 
 

Faste arbejdsopgaver 
 Udarbejdelse af budgetoverslag inklusiv de finansieringsmæssige 

forudsætninger for nybyggerier og renoveringsopgaver   

 Sikre løbende budget- og finansieringsopfølgning og medvirke til at finde 

løsninger når økonomien udfordres 

 Udarbejdelse af byggeregnskaber 

 Afstemning af byggesagskonti 

 Dialog med revisor og eksterne rådgivere om regnskaberne 

 Dialog med eksterne rådgivere omkring teknisk byggeregnskab og 

ekstrakrav 

 Udarbejdelse af budgetkontroller 

 Betaling af faktura på vores byggesager, herunder træk på byggelån 

 Beregning af byggesagshonorar og øvrige omkostninger på byggesagerne 

 Indberetning i Bossinf samt Landsbyggefondens webportal 

 Rådgivning af kolleger om den økonomiske udvikling i byggesagerne, 
herunder dialog med medarbejdere, der forestår hjemtagning af byggelån 
og kreditforeningslån 

 

Ad hoc opgaver 
 Deltagelse/sparring i planlægning af byggeprojekter, herunder 

koordinering med juristerne omkring finansiering m.m. 

 Deltagelse/sparring med DAB´s administrationsafdelinger omkring 
udarbejdelsen af finansieringsforslag og beregning af  

huslejekonsekvenser samt indhentelse af myndighedsgodkendelser 

 Medvirke til at finde løsninger når økonomiforudsætninger sættes under 
pres 

 Diverse forefaldne opgaver. 

 

Faglige kvalifikationer 
 Du har en økonomisk baggrund som f.eks. økonom eller tilsvarende med 

en solid og praktisk orienteret tilgang til økonomistyring, finansiering og 
regnskabshåndtering  



   

 

 Du har forståelse for at arbejde i et politisk system, hvor prioriteterne og 
opgaverne hurtigt kan skifte 

 Du kommunikerer med præcision og klarhed i forhold til den konkrete 
målgruppe, såvel mundtligt som skriftligt 

 Du kan planlægge dit arbejde og overholde deadlines 

 Du arbejder metodisk, systematisk og er såvel proces- som 
resultatorienteret 

 Du har et solidt kendskab til IT, i særdeleshed MS Office-pakken 

 

Personlige kvalifikationer 
 Du er serviceminded 

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

 Du udviser engagement og initiativ 

 Du udviser omhyggelighed og loyalitet 

 Du er en god kollega og du sætter pris på omgivelser præget af humor 

 Du arbejder godt selvstændigt, men evner samtidig at indgå i et team og 

bidrage positivt til teamets opgaveløsning 

 

 

 




