
ERFAREN PROJEKTINGENIØR ELLER BYGHERRERÅDGIVER 
 

Er du vild med at drive store og små byggeprojekter? Og vil du være med til at bygge fremtidens bæredyg-
tige boliger i en nytænkende og ambitiøs bygherrefunktion? Så har vi jobbet til dig, der kan understøtte en 
stærk bygherreafdeling og drive gode involverende processer til gavn for beboerne. 
 
Den stigende aktivitet inden for alment byggeri har skabt et behov for en ny erfaren kollega, der kan drive 
projekter og som har en interesse for at arbejde med udviklingen af vores bygherrefunktion. Afdelingen er 
under opbygning og består pt. af tre medarbejdere og en bygge- og udviklingschef. 
 
VÆR MED I UDVIKLINGEN AF DET GODE ALMENE HJEM  
Samspillet med beboerdemokratiet er helt afgørende for vores succes, og du skal derfor kunne lide at de-
signe og drive gode involverende processer, hvor beboerne føler sig set og hørt, samtidig med at du skal le-
vere fagligt kvalificeret medspil. I tæt samarbejde med bygge- og udviklingschefen og eksterne rådgivere skal 
du understøtte en stærk bygherreafdeling, som skal varetage projekter i vores opgaveportefølje, som omfat-
ter nybyggeri samt større renoveringsprojekter for ca. 2.5 mia. kr. 
 
Stillingen er nyoprettet, og du får derfor god mulighed for at sætte dit eget præg på hverdagen. Det er vig-
tigt, at du ser det som en fordel at arbejde sammen med forskellige faggrupper og bidrage til udvikling og 
samarbejde på tværs af vores organisation, idet din daglige opgaveløsning skal ske i samarbejde med drifts-
chefer, ejendomsmestre, controllere etc. 
 
Opgaver i pipeline: 

• Udvikling af nye almene boligprojekter 
• Helhedsplaner som omfatter renovering, fortætning og nybyggeri 
• Store renoveringsopgaver, herunder tage, facader, altaner og tekniske installationer 
• Mindre projekter som f.eks. nyt fælleshus, LAR-projekter 
• Administrative og strategiske projekter som f.eks. udbud af forskellige typer af rådgivning, bæredyg-

tighedsstrategi, udvikling af byggeprogrammer og projektkommunikationsstrategi  
 
VI HAR HØJE AMBITIONER 
Vi ønsker en kollega, som er udviklingsorienteret, fleksibel og som har en positiv tilgang til arbejdslivet, også 
når alting ikke er helt perfekt. Vi ser også gerne, at du med dine erfaringer er med til at gøre FA09 og dine 
kollegaer endnu bedre. Vi lægger desuden vægt at du har: 

• en relevant uddannelse som f.eks. som ingeniør eller arkitekt 
• erfaring med bygherrerollen, er selvstændig og er en kompetent forhandler 
• erfaring med kortlægning og implementering af nye processer 
• lyst til at arbejde med bæredygtighed 
• erfaring med at agere i en politisk organisation eller lignende 
• et positivt og smittende humør og synes, det er vigtigt med et godt arbejdsliv 
 

KORT OM FA09 
FA09 er en non-profit boligadministration, der på vegne af vores medlemsorganisationer varetager bygnings-
administration af boliger primært i Storkøbenhavn. Vi bryster os af at have en uformel iværksætterkultur, 
hvor det at udvikle os sammen er et mål, og hvor der ikke er langt fra beslutning til handling. I praksis bety-
der det, at nye idéer altid er velkomne, og at vi ikke er bange for at prøve nyt. 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.  
 
Løn og ansættelsesvilkår aftales efter kvalifikationer mv. Du skal være indstillet på, at der er aftenmøder til-
knyttet stillingen, og det er nødvendigt, at du har kørekort til personbil. Vil du høre mere om stillingen, er du 
velkommen til at kontakte bygge- og udviklingschef Elsebeth Pedersen på tlf. 29101848. Du kan også rekvire 
en job- og kompetenceprofil hos Lisbeth Kristensen på lk@fa09.dk. Søg stillingen via linket her: 
https://www.jobindex.dk/vis-job/h999635 senest d. 24. august 2020. Der afholdes samtaler løbende, 
da vi meget gerne vil byde vores nye kollega velkommen hurtigst muligt. 
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