Boligforeningen AAB søger projektleder til
digitaliseringsprojekter
Service ● Forandring ● Engagement ● Trivsel ● Samarbejde
Boligforeningen AAB er Danmarks største almene boligforening og har ca. 19.000 lejeboliger
i Storkøbenhavn. AAB søger en erfaren projektleder. Vi leder efter en kandidat, der
motiveres af at drive projekter og som trives i en stilling i en politisk organisation. Stillingen er
tidsbegrænset til 4 år, men med mulighed for forlængelse.
Arbejdsstedet er Boligforeningen AAB, Svend Aukens Plads 9, 2300 København S.
Om jobbet
Vi er midt i en udviklingsproces og vil styrke vores projektledelse. Vi søger derfor en
projektleder til bl.a. vores projekt om digital opmåling af vores boliger og udearealer.
Som projektleder bliver dine opgaver blandt andet, at:
• deltage i udarbejdelse af businesscase
• udarbejde tidsplaner
• følge op på tidsplaner og projektbudget
• være i dialog med involverede afdelinger og kollegaer
• koordinere bl.a. indlæsning af datasæt
• have kontakt til leverandør af elektronisk synssystem
• planlægge og afvikle styregruppemøder.
Vores projektorganisation er en generisk matrix organisation. Projektteamet er dynamisk og
udviklingsorienteret. Projektejere er altid en fra ledelsen.
Du kommer til at bevæge dig på alle niveauer – fra direktøren til ejendomsfunktionæren,
medlemmer og bestyrelser. Derfor er det vigtigt, at du er udadvendt og besidder personlig
gennemslagskraft og er robust i forhold til de forskellige interessenter i projektet. Der er hele
tiden ændringer til projekterne, så her er det vigtigt, at du kan agere på dem, således
projektet ledes i mål til rette budget og tid.
Dine primære arbejdsopgaver:
• du bistår som udgangspunkt topledelsen med den daglige projektstyring
• du deltager aktivt som projektleder i gennemførelsen af projekter fra start til slut
• du tager selvstændigt ansvar for egne ansvarsområder, herunder løbende sikring af
tidsplaner, budget og udarbejdelse af risikoanalyser
• du formår at formidle projektets værdi for foreningen
• du leder 2-3 samtidige projekter
• du formår at overholde budgetter.
Vi søger en kollega, der:
• brænder for projektledelse og kan lide at være med i hele processen fra start til
endelig implementering
• har fem års dokumenteret erfaring med større projekter med over 10 projektdeltagere
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er resultatorienteret, udadvendt, imødekommende og forstår vigtigheden af
tværorganisatorisk samarbejde
har en bred profil
er struktureret, kvalitetsbevidst og har gode analytiske evner
er ansvarsbevidst og arbejder selvstændigt og serviceorienteret
kan bevare overblikket i travle perioder
kan være med til at skabe en god stemning blandt kollegaer og er i godt humør.

Vi tilbyder:
• en organisering om projekterne med dels en arbejds-, styre- og følgegruppe, der
understøtter projektgennemførelsen
• ansættelse snarest muligt
• 37 timers ansættelse, inkl. frokost
• et hus i forandring og vækst
• mulighed for at sætte præg på egne opgaver
• gode kolleger med en uhøjtidelig omgangstone
• god frokostordning og en fleksibel arbejdsplads
• sundhedsforsikring
• løn efter overenskomst mellem BL – Danmarks Almene boliger og relevant
organisation
• centralt beliggende arbejdsplads tæt ved Islands Brygge Metrostation.
Hvis dette er dig, ser vi frem til at modtage din ansøgning på job@aab.dk. Mærk
ansøgningen ”Projektleder”.
Indkomne ansøgninger vil blive behandlet løbende, indtil den rette medarbejder er fundet.
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte økonomichef Helle Friis
Nielsen på tlf.: 2311 9717.
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