
Ejendomsadministrator til City-Ejendomme Aalborg 

 

Er du en dygtig og engageret ejendomsadministrator, og har du ambitioner om at 
indgå i en aktiv virksomhed, søger vi dig til en stilling i vores ejendomsadministration 
hos City-Ejendomme Aalborg.  

 

Vi kan tilbyde 

Hos City-Ejendomme Aalborg får du et spændende og udfordrende job med 
mulighed for personlig og faglig udvikling. 
Vi er et firma, der ejer såvel private lejemål som erhvervslejemål, og vi servicerer 
ejendommene og administrerer disse selv. Vi har derfor et hold af dygtige og 
engagerede medarbejdere, der forstår vigtigheden af at arbejde tæt sammen og få 
løst opgaverne på bedst mulig måde. 
Vi er visionære og ønsker at yde et professionelt arbejde overfor alle vore private 
lejere og vores erhvervslejere. 
Vores nye ejendomsadministrator vil få en smuk arbejdsplads med kig til fjorden i et 
nyt og æstetisk kontormiljø, hvor der også lægges stor vægt på en god balance 
mellem privatliv og arbejdsliv. 

 

Dine kvalifikationer 

Vi ønsker en administrator, der er uddannet EA, finansøkonom eller HA/Jur med 
erfaring indenfor ejendomsadministration.  
Det vil være en fordel, at du har minimum 5 års erfaring med administration.  

 
Det vil ligeledes være en fordel, at du har kendskab til erhvervslejeloven, 
erhvervslejeret, lejeloven og boligreguleringsloven. 

 
Derudover vil det være en fordel: 

• At du er vant til at arbejde i Unik Bolig 4. 
• At du er dygtig til at kommunikere og udtrykke dig i såvel tale som på skrift. 



• At du sætter en ære i at yde en høj service både overfor dine kollegaer og 
overfor de lejere, som du har det daglige ansvar for at servicere. 

Som person er du positiv, ansvarsbevidst og arbejder selvstændigt, men kan også 
indgå i et tæt samarbejde med dine kollegaer. Du er struktureret, kvalitetsbevidst og 
er i stand til at prioritere dine arbejdsopgaver. Du har en god indstilling til nye 
udfordringer og er klar til at give en hånd med andre opgaver, når det kræves. 

 

Arbejdsopgaver 

Dine arbejdsopgaver omfatter sædvanlige ejendomsadministrative funktioner, der 
naturligt forekommer i en ejendomsadministration. 

Som ejendomsadministrator får du sammen med en kollega ansvaret for såvel 
beboelsesejendomme som erhvervsejendomme. 
Du vil derfor indgå i et team, som dagligt arbejder tæt sammen med de øvrige 
ansatte i administrationen. Herunder administrationsmedarbejdere, den 
udlejningsansvarlige, bogholder, byggeledere, viceværter samt økonomichefen, der 
har den daglige ledelse af administrationen. 

Vi lægger stor vægt på, at du udøver et selvstændigt stykke arbejde.  

 

Vi tilbyder endvidere: 

• Løn efter kvalifikationer.  
• Der er som udgangspunkt tale om en fuldtidsstilling på 37 timer.  

Du kan læse mere om stillingsopslaget og City-Ejendomme Aalborg på vores 
hjemmeside: www.cityejendommeaalborg.dk 

• Tiltrædelse snarest. 
• Er du interesseret i ovennævnte stilling, så send gerne din ansøgning og CV til 

Økonomichef Mette K. Larsen på mailadressen: mette@cityejendomme.dk 
• Ansøgningsfrist 21. oktober 2018 

 

Ansøgninger vil blive behandlet med fuld diskretion. 
 

 

http://www.cityejendommeaalborg.dk/
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