
   

 

Stillingsprofil – Jurist, fast ejendom 
 

Arbejdsopgaver 
• Jurist med hovedvægt på fast ejendom 

• Ansvar for dokumentsiden af nybyggeri og renovering 

• Forhandle og udarbejde købsaftaler ved nybyggeri 

• Matrikulære forhold, herunder kontakt til landinspektør 

• Sagsbehandle køb og salg af fast ejendom, adkomst ændringer, 

relaksationer, godkendelser og garantistillelser med mere 

• Forhandle og udarbejde vedtægter for grundejerforeninger, ejerforeninger 

og gårdlaug  

• Dialog med interne og eksterne samarbejdspartnere om nybyggeri, 
renovering, støttede helhedsplaner og juridiske opgaver  

• Vurdere problemstillinger inden for et bredt juridisk område, herunder bl.a. 
persondata, ansættelsesret, lejeret -  almen og privat, foreningsret, 

entrepriseret samt visse områder af planlovgivning og miljøretten 

• Besvare skriftlige og mundtlige henvendelser fra kolleger i DAB og fra 
bestyrelser i boligselskaber og boligafdelinger administreret af DAB, samt 

være sagsbehandler og tovholder for forskellige sager 

• Varetage kontakt til eksterne advokater angående løbende sager såsom syn 

og skøn, voldgift, boligretssager og udsættelsessager samt deltage i 
sagsbehandling af Beboerklagenævnssager  

• Deltage i interne ad hoc arbejdsgrupper samt udarbejdelse og ajourføring af 

forretningsgange 

• Lejlighedsvis give oplæg, undervise, være dirigent, skrive artikler til DAB’s 

Nyhedsbrev og øvrige DAB publikationer 

• Lejlighedsvis deltage i møder uden for normal arbejdstid med bestyrelser i 
boligselskaber og boligafdelinger administreret af DAB 

• Øvrige relevante juridiske opgaver 

 

Faglige kvalifikationer 
• Du er jurist 

• Du har erfaring fra advokatvirksomhed, bank, realkredit, ejendomsmægler, 
boligadministration eller lignende 

• Du har erfaring med fast ejendom og matrikulære forhold og gerne fra den 
almene verden 

• Du er god til skriftlig og mundtlig kommunikation 



   

 

• Du har en naturlig gennemslagskraft 

• Du arbejder systematisk og tænker analytisk  

 

Personlige kvalifikationer 
• Du er serviceminded 

• Du har evne og vilje til at tage ansvar for de opgaver, der bliver stillet 

• Du udviser engagement og initiativ 

• Du udviser omhyggelighed og loyalitet 

• Du er en god kollega og 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 

 


