
 

   

Er du en dygtig og skarp koordinator, som vil være med til at udvikle morgendagens boliger 
samt sørge for kvalitet og selvstændig opgaveløsning ? 
   - Så tilbyder vi en spændende stilling som koordinator hos ØsterBO, hvor du bliver del af et stærkt hold 

 

Kom og sæt dit præg på en spændende virksomhed i udvikling og bliv vores nye gode kollega 

Som koordinator hos ØsterBO bliver du del af en progressiv og spændende almen boligorganisation med en lang og stolt tradition i Vejle.  Vi har ca. 3200 lejemål 
og er administrator for flere eksterne boliger. Med reference til kundechefen bliver du en del af vores kundeafdeling med placering i vores sekretariat. Her 
arbejder man med egne opgaver, samt opgaver som går på tværs af organisationen.  

Vi tilbyder en god og uformel arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på et tæt samarbejde blandt kollegaer samt et udviklende og inddragende arbejdsmiljø. Du får 
rig mulighed for at udfordre dig selv i en travl og spændende hverdag, som du selv i høj grad er med til at præge. Da det er en nyoprettet stilling, vil du have 
mulighed for selv at være med til at præge stillingen.  Vi er åbne for både nyuddannede samt en ny kollega, som kommer med en længere erhvervserfaring.  

Vi forventer ikke, at du kan del hele fra starten, men det er vigtigt for os, at du har lyst til at påtage dig ansvaret for, at dine opgaver kommer godt i mål.  

Vi har brug for din hjælp til….:    

 Mindre supportopgaver som f.eks. opsætning af telefoner, hjælp ved login, brugerstyring o. lign 
 Aftalestyring f.eks. administrationsopgaver 
 Projektkoordinator/projektleder på udviklingsopgaver 
 Bistå Kundechef i løsninger af opgaver f.eks. forsikringer, arbejdsmiljø, IT samt sikre, at opgaven kommer helt i mål 
 Tage del i sekretariatets øvrige opgaver 
 Evt. hjælp med indkøbsaftaler samt sourcing 

 

Vi forestiller os, at du:  

 Brænder for at yde god service og samarbejde med mange forskellige kunder og kolleger 
 Har evnen til at fordybe dig, sans for detaljen og kan arbejde selvstændigt 
 Du er udadvendt, beslutningsdygtig og kan trives med at arbejde i en politisk ledet virksomhed 
 Er helt enig i, at inddragelse fra beboerne giver værdi, samt er diplomatisk i din fremtoning  
 Kommer med en baggrund eller uddannelse som er relevant for jobbet 
 Ikke er bange for at give en hånd med ved praktiske gøremål. 

 
ØsterBO er en virksomhed med noget på hjerte, og meget vi gerne vil nå. Det skal du have lyst til at tage del i, ligesom du skal bidrage til vores åbne kultur, 
hvor vi hjælper hinanden og tager ansvar. Vores fokus er høj kundeservice, effektivitet i det vi foretager os, og at vi vil være en god arbejdsplads. Derfor 
tilbyder vi en arbejdsplads med gode og ordnede ansættelsesforhold, hvor vi har fokus på at udvikle os sammen og samtidig holde en god work-life balance.  
 
 
Vi glæder os til at høre fra dig - Ansøgning og tiltrædelse: 
 
Hvis du tænker, at det lige er dig, som vi mangler, så glæder vi os til at høre mere om dig, og hvad du vil kunne byde ind med. Send derfor din ansøgning og CV 
til job@osterbo.dk, gerne så hurtigt som muligt, og ikke senere end 22. december 2021.  
 
Det er bestemt en fordel, hvis du kan starte hurtigt, men vi venter gerne på den rette. Vi vil løbende afholde samtaler, og stillingen kan blive lukket før 
ansøgningsfristen, hvis vi finder den rette kandidat. Sidst i forløbet skal du være indstillet på, at få taget en personlighedsanalyse.   
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at sende en e-mail til Kundechef Linda Tranberg på ltr@osterbo.dk eller ringe på: 2171 3211 


