
BoligGruppen søger til nyoprettet stilling 
 

PA/KOMMUNIKATION OG LEJERSERVICE 
 
Vores kerneværdier: TILLID UDVIKLING SAMARBEJDE – ligger det i dit DNA?  
 
Skal dit næste job i ejendomsbranchen indeholde både ansvar inden for bl.a. kommunikation, 
lejerservice og support for direktionen? 
 
Er du proaktiv, og kan du styre projekter i mål (vedr. såvel små som store aktiviteter) og kan du 
samtidig håndtere forefaldende opgaver for direktionen?  
 
Hvis du kan se og mærke, både sammenhængen og meningen med disse forskelligartede  
arbejdsopgaver og funktioner, så er du måske vores nye kollega. 
 
Vi søger en proaktiv og serviceminded teamplayer, der vil få ansvar for koordinering og eksekvering af 
meget forskelligartede opgaver inden for ejendomssegmentet, herunder især service overfor erhvervslejere. 
 
Du vil skulle fungere som direktionens højrehånd, og samtidig vil du have ansvar for kommunikation samt 
egne opgaver og projekter.  
 
Dine arbejdsopgaver vil også betyde, at du vil have et tæt samarbejde med øvrige funktioner i 
organisationen. 
 
Som person er du proaktiv og struktureret og du følger op. Du forstår de faktorer og tendenser, som driver 
udviklingen i ejendomsbranchen.  
 
Du er samtidig serviceminded og kan se værdien af at understøtte direktionen. 
 
Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte: 
 
 

• Support på ejendomsklynge, Tech Town Odense, herunder branding, aktiviteter, ansvar for AV 
udstyr, kontakt med leverandører etc. 

• Fokus på såvel nuværende som kommende lejere 

• Projektledelse ved igangsætning af diverse aktiviteter (eksempelvis lejer- /netværksarrangementer,  
skiltekoncepter etc.) 

• Generel opfølgning på lejerspecifikke- og andre tiltag m.v. 

• Support på CSR strategi og eksekvering 

• Support på strategi og eksekvering af bæredygtige tiltag. 

• PA for direktionen 

• Diverse support ved interne tiltag og målaktiviteter. 

• SOMEaktiviteter og ansvar for hjemmesider for Boliggruppen og Tech Town Odense. 
 

 
Du har en relevant faglig baggrund, og vi forestiller os at du har erfaring med lignende opgaver og gerne 
indenfor ejendomsbranchen. 
 
Vi tilbyder en alsidig stilling i en visionær virksomhed, hvor der er kort afstand til beslutningstager. Vi er 
nysgerrige og vi tager gerne nye arbejdsmetoder i brug. 
 
Er dette en udfordring, der appellerer til dig, kan du søge jobbet ved at sende din ansøgning og dit CV til 
udviklingsdirektør Susanne Blix på sb@boliggruppen.dk, ligesom spørgsmål besvares på tlf. 2045 9938. Vi 
behandler løbende de indkomne ansøgninger. 
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