
Jobbeskrivelse           
 

Ejendomsadministrator 
 
 
 
Følgende arbejdsopgaver har Ejendomsadministrator ansvaret for, hvilket i praksis betyder, at 
administrator har ansvaret for at uddelegere nedenstående opgaver i tilfælde af ferie eller anden 
fravær. Dog ikke ved akut opstået sygdom, hvor administrator ikke har mulighed for at kontakte 
kontoret. 
 
Der gøres opmærksom på, at der kan være opgaver andre kollegaer kan varetage, men 
Ejendomsadministrator er den ansvarlige. 
I tilfælde af uddelegering, gøres dette i samråd med kollegaer og med forståelse for kollegaers 
arbejdspres. Dvs. der kan ikke uddelegeres opgaver af hastende karakter, eller opgaver der er 
forfaldne. Uddelegering skal således varsles. 
 
Der gøres ligeledes opmærksom på, at der udover nedenstående opgaver kan der forekomme 
flere administrative opgaver, dette inkl. ad hoc opgaver. 
 
Ejendomsadministrator er ansvarlig for selvstændigt at planlægge egne opgaver ift. den daglige 
drift i administrationen. Dette ligeledes ift. planlægning af fælles møder i administrationen. 
 

• Ansvarlig for ajourføring af genudlejningsskema med huslejefastsættelse samt udarbejde 
stamkort. 

• Ansvarlig for ajourføring af genudlejningsliste. 
• Medansvarlig for hjemmeside  
• Ansvarlig for ajourføring af telefonliste. 
• Ansvarlig for ajourføring af forhøjelsestidspunkter og varsling af lejeforhøjelser .m.v. 
• Ansvarlig for rykkerprocedure og opfølgninger ift. huslejeindbetalinger. 
• Ansvarlig ift. huslejeopkrævninger/faktura. 
• Ansvarlig for flytteopgørelser og fakturering til lejere. 
• Medansvarlig for bogføring. Indbetalinger og bogføring vedr. lejere. 
• Afstemninger. Debitor/lejekonti. 
• Driftsregnskaber. 
• Varmeregnskaber. City-Ejendomme Aalborg og Vår Invest Ejendomme ApS  
• Udarbejdelse af erhvervslejekontrakter og private lejekontrakter  
• Kontakt til offentlige myndigheder. Ad hoc. 
• Kontakt med såvel private som erhvervslejere. 



• Mødedeltagelse med nye samt eksisterende erhvervslejere og boliglejere. 
• Fremvisninger af såvel private som erhvervslejemål efter behov. 
• Assistance til ejerforeningsarbejde, som virksomheden er en del af.  
• Deltagelse i optimering af økonomifunktionen med økonomichefen og Hans Andersen. 
• Medansvarlig if.t. indlæg på interne møder. 
• Medansvarlig if.t. betaling af leverandørfaktura. 
• Ansvarlig for egen udvikling if.t. efteruddannelse og kurser, således arbejdsprocesser 

optimeres. Dette såvel i arbejdstiden som i fritiden. 
 
 
Diverse ad hoc opgaver, bl.a.: 
 

• Medansvarlig ift. forberedelse til møder. (Borddækning m.v.) Denne opgave er vi alle 
fælles om. 

• Medansvarlig ift. almindelig oprydning i køkken, starte opvaskemaskine, tømme 
opvaskemaskine, medtage skraldepose. Disse opgaver er vi alle fælles om. 

• Medansvarlig ift. modtagelse af indkomne telefonopkald. 
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