
 
 

Ejendomsadministrator til City-Ejendomme Aalborg 

Er du en dygtig og engageret ejendomsadministrator, søger vi dig til et vikariat i 
vores ejendomsadministration hos City-Ejendomme Aalborg.  

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

Som ejendomsadministrator får du sammen med kollegaer 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, de udlejningsansvarlige, bogholder, byggeledere, 
viceværter samt økonomichefen. 

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

Vi ØNSKER: 

- Du er en dygtig kommunikator – både i skrift og tale 
- Du har et højt serviceniveau – både overfor kolleger og lejere 
- Du har erfaring med ejendomsadministration fra fx advokatkontor eller 

erhvervsmægler 
- Du har erfaring med UNIK Bolig 4 
- Er du uddannet ejendomsadministrator eller cand. jur., er det en fordel men 

ikke et krav 
- Har du erfaring med administration af både erhvervs- og 

beboelsesejendomme, er det ligeledes en fordel 
- Du er nysgerrig og videnssøgende 
- Du er handlekraftig og får dine opgaver fulgt til dørs 
- Du har en god talforståelse og talindsigt 
- Du har et godt humør og er en god kollega 



VI TILBYDER: 

- Et spændende job med god balance imellem privatliv og arbejdsliv 
- Et selvstændigt og ansvarsfuldt job 
- Et 12-måneders vikariat med mulighed for forlængelse. 
- En ugentlig arbejdstid på 37 timer, færre timer kan aftales, hvis du ønsker det 
- Fagligt dygtige kolleger, der hjælper hinanden 
- Løn efter kvalifikationer 

 

Ansøgninger vil blive behandlet med fuld diskretion. Ønske om tiltrædelse snarest. 
Ansøgningsfrist 9. september 2020 

Er du interesseret i ovennævnte stilling, så send gerne din ansøgning og CV til 
Økonomichef Mette K. Larsen på mailadressen: mette@cityejendomme.dk 

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