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Boliggården er et alment boligselskab med mere end 6.000 lejemål fordelt i hele Helsingør Kommune. 
Boligselskabet ejer, administrerer og driver 46 boligafdelinger og er dermed det største almene boligsel-
skab i Helsingør Kommune. Boliggården er arbejdsplads for 128 medarbejdere, hvoraf cirka 100 medar-
bejdere er beskæftiget med planlægning og styring inden for drift og byggeri samt vedligeholdelse af bo-
ligforeningerne og deres områder. Den resterende del af medarbejderne er ansat i administrationen og 
beskæftiger sig med opgaver inden for blandt andet økonomi, udlejning, klagesagsbehandling samt HR 
og sekretariat.  
 

Udlejningschef     
 

Boliggården søger en udlejningschef, som har lyst til at være en del af et veldrevet boligselskab, og som 
ønsker at spille en vigtig rolle i en organisation, der har en afgørende betydning for en stor del af lokal-
samfundet i Helsingør Kommune. Boliggården er et boligselskab, der bygger på en stærk kultur med loy-
ale medarbejdere, som er stolte af at repræsentere Boliggården. 
 
Den nye udlejningschef får en betydningsfuld rolle og skal i tæt samarbejde med den øvrige ledelse 
sørge for at fastholde Boliggårdens stærke position blandt beboerne samt videreudvikle organisationen 
og afdelingen med henblik på digitalisering og automatisering af arbejdsgange og manuelle processer.  
 
Med reference til direktøren bliver du ansvarlig for en afdeling, der består af 6 medarbejdere og be-
skæftiger sig med alle udlejningsrelaterede processer, herunder håndtering og behandling af indflyt-
ning, klager, opsigelser, flytteafregninger, ventelister, kommuneanvisninger, rykkere, råderetsager samt 
genhusning i renoveringsprojekter m.m.  
 
Derudover bliver du ansvarlig for at bidrage aktivt i ledergruppen til forretningsudviklingen i forhold til 
Boliggårdens muligheder fremadrettet. 
 
Faglige kvalifikationer 

• Du har ledererfaring fra en lignende position i en borgerrettet funktion.  

• Du har med fordel en juridisk uddannelsesbaggrund og kendskab til lejeret og gerne til almen leje-
ret. 

• Du har med fordel erfaring fra en politisk ledet eller brugerstyret organisation.  

• Du har med fordel erfaring med forandringsledelse og organisationsudvikling i forhold til automati-
sering og optimering af processer. 

• Du har ønskeligt erfaring med at agere på bestyrelsesmøder og formidle komplekse juridiske sam-
menhænge. 

 
Personlige kvalifikationer 

• Du er målrettet og resultatorienteret. 

• Du har gennemslagskraft.  

• Du har blik for forretningen, og du kan ligeledes udfordre den. 

• Du er proaktiv og ansvarsfuld.  

• Du er analytisk, og du har styr på detaljen uden at miste overblikket.  

• Du er kommunikativ.  

• Du har humor og gode sociale kompetencer. 

• Du er tillidsfuld og empatisk. 

• Du trives i en politisk organisation.  
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