
 

 
 
 
 
 
Lejerbo er en af Danmarks største administrationsorganisationer i den almene boligsektor. Siden 
stiftelsen i 1944 har Lejerbo medvirket ved opførelse, udlejning, vedligeholdelse og modernisering af 
almene boliger overalt i Danmark, og kerneværdierne for Lejerbo har altid været at kunne tilbyde 
lejerne boliger, der er både æstetiske og funktionelle og ikke mindst har en rimelig husleje.  
 
Lejerbo administrerer i dag ca. 35.000 boliger fordelt over det meste af landet og har hovedkontor i 
Valby i et nyere kontorhus med et åbent og lyst kontorlandskab. Derudover har Lejerbo regionskontorer 
i Hillerød, Næstved, Holbæk, Holstebro og Aalborg. 
 
 

Bygge- og udviklingschef 
 
 
Lejerbo søger en ny bygge- og udviklingschef, som kan være med til at udvikle og udvide Lejerbos 
aktiviteter.  
 
Med reference til Lejerbos adm. direktør bliver du som ny bygge- og udviklingschef ansvarlig for at lede 
og udvikle afdelingens medarbejdere samt at gå forrest i kontakten til kommuner og nøgleinteressenter 
for at sikre, at Lejerbo står stærkt som bygherre, når kommunerne udbyder byggeopgaver eller vælger 
bygherre.  
 
Derudover bliver du ansvarlig for at medvirke til at udarbejde strategier inden for eksisterende og nye 
forretningsområder samt sikre, at afdelingens bygherrekompetencer svarer til Lejerbos samlede 
portefølje og matcher udviklingen i de stigende krav til bygherrens centrale rolle i byggeriet. 
 
Du bliver ansvarlig for at opbygge solide og tillidsfulde relationer til bygherrerne, herunder også 
ansvarlig for rådgivning af bygherren og identifikation af bygherrens behov og værdiskabelse. 
 
Endeligt bliver du ligeledes ansvarlig for at være en innovativ drivkraft, som deltager i relevante netværk 
og foreninger for at placere Lejerbo synligt på det ”almennyttige kort”. 
 
 
Send din ansøgning og dit C.V. mærket 30497 på e-mail hrm@laigaard-partners.com til Laigaard & 
Partners A/S, Store Kongensgade 40H, 1264 København K. Vi behandler din henvendelse fortroligt og 
videregiver kun dine oplysninger efter aftale med dig. Yderligere oplysninger kan fås på telefon 33 91 18 
00. 
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