
 

Dygtig og ambitiøs ejendomsadministrator med juridiske kompetencer søges til barselsvikariat 
 
Er en stilling, hvor du skal anvende både dine kommunikative, juridiske og administrative kompetencer 
lige noget for dig?  
 
Fællesadministrationen FA09 søger en dygtig og ambitiøs barselsvikar til ejendomsadministration samt 
behandling af beboerklagesager. 
 
Vi er en professionel administrationsorganisation i konstant udvikling beliggende på Stationsparken i 
Glostrup. I tæt relation med vores samarbejdspartnere og med stort drive, arbejder vi sammen hver dag for 
at gøre en forskel for vores beboere, bestyrelser og kollegaer.  
 
Vi tilbyder et spændende og udfordrende barselsvikariat, hvor dine primære opgaver vil være 
ejendomsadministration samt behandling af klagesager. Du vil blandt andet få ansvar for en portefølje af 
ejendomme samt ansvar for selvstændig klagesagsbehandling. I dit daglige arbejde vil der være en del 
telefonisk og skriftlig kontakt til blandt andet beboere, beboervalgte, kolleger på FA09’s ejendomskontorer, 
kommuner og beboerklagenævn. Herudover skal du også være klar til at indgå i turnusordningen i vores 
kundecenter. 
 
Du bliver ansat i Udlejningen, hvor du får 9 fagligt dygtige og kompetente kollegaer. Du bliver en del af et 
velfungerende team, hvis kompetencer spænder over flere fagområder. Du får et alsidigt og udfordrende 
job, der kræver, at du er imødekommende, proaktiv, selvstændig og god til at samarbejde. På de juridiske 
opgaver vedr. klagesagsbehandling og konfliktmægling vil du ligeledes få kvalificeret sparring fra vores 
jurist. 
 
Vi forventer, at du er en god og ansvarlig kollega  
For at få succes i stillingen, er det er vigtigt, at du tager initiativ til at få opgaverne løst og godt i mål – hver 
gang.  
 
Derudover forestiller vi os, at du: 

• Har solide skriftlige og mundtlige formidlingsevner – både på dansk og engelsk 

• Har gode menneskelige egenskaber og sætter en ære i at udøve god service og vejledning  

• Er vant til at træffe selvstændige beslutninger 

• Bliver 1 ud af 2 medarbejdere, der varetager alt klagesagsbehandling i FA09 

• Måske har erfaring med beboerkontakt, f.eks. som ejendomsadministrator eller fra et ejendoms- 
eller servicecenter. Det er dog ikke et krav. 

• Er ansvarsbevidst, arbejder struktureret og har lysten og evnen til at tilegne dig ny viden  
 

Vi tilbyder at blive en del af et team med høj trivsel 

Du bliver en del af en attraktiv arbejdsplads med en familiær og ambitiøs kultur, hvor alles bidrag tæller. Vi 

vægter fællesskab og samarbejde højt. Vi kan derudover tilbyde: 

• Et spændende barselsvikariat i en organisation, hvor hverdagen – til tider – kan være hektisk  

• Fokus på din trivsel og udvikling med prioritering af nærværende ledelse 

• Attraktive ansættelsesforhold jf. overenskomsten mellem BL og HK samt en lokalaftale 

• Sundhedsforsikring og massageordning 



 

Barselsvikariatet løber til d. 30. september 2021, evt. med mulighed for forlængelse. 

Bliv desuden klogere på FA09, og hvad du kan blive en del af, ved at se denne 1,5 minutters video om os:  
https://vimeo.com/251128052 

Vi hører gerne fra dig 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte udlejningschef Mette Hoffmann på  

tlf. 60 27 74 74.  

 

Søg stillingen via linket https://www.jobindex.dk/jobannonce/363753/dygtig-og-ambitioes-

ejendomsadministrator-med-juridiske-kompetencer-til-barselsvikariat senest torsdag den 13. august 2020. 

 

Der forventes afholdt 1. samtaler den 18. august 2020 og 2. samtaler den 25. august 2020. 

Ansættelse senest den 1. oktober 2020 – gerne før. 
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