
Brabrand Boligforening søger ambitiøs projekt-controller 

Brabrand Boligforening står med udviklingsplanen for Gellerup foran en ny epoke i et af de mest 

omfattende byudviklingsprojekter i Danmark. Vi er tæt på at afslutte første planens etape, som blandt 

andet har betydet nedrivninger af boligblokke, anlæg af et nyt vejsystem og en flot bypark.  

Nu står vi foran en ny plan og nye store bygge- og renoveringsprojekter både i Gellerup og i resten Aarhus – 

og vi har brug for en superdygtig og gennemslagskraftig controller, som ikke er bange for store tal. 

Har du mod på at holde styr på budgetter og projektøkonomi i milliard-klassen? Har du lyst til at indgå i et 

tæt samarbejde med projektledere og boligforeningens ledelse?  Og kan du bevare overblikket i en travl 

hverdag med komplekse projekter og med mange interessenter? 

Så er der et superspændende job som projekt-controller ledigt i Brabrand Boligforening.  

Med reference til den administrerende direktør vil du desuden være ansvarlig for rettidig 

ledelsesrapportering og information til foreningsbestyrelsen. 

Dine primære opgaver vil derudover være: 

- Ansvarlig for regnskab og budgetter på byggeprojekter 

- Controlling af byggeprojekter 

- Kontakt til revisor, advokat, banker/kreditforeninger 

- Kontakt til Landsbyggefonden 

Som ansøger til stillingen, forventer vi at du: 

- Har en uddannelse eller arbejdserfaring på niveau med Cand.merc.aud  (eller tilsvarende)  

- Har flere års projektøkonomisk erfaring, helst fra den almene sektor (eller fra rådgiverbranchen, 

revisionsbranchen eller tilsvarende sammenlignelige områder) 

- Er loyal og ansvarsbevidst med fokus på levering af en god kvalitet 

- Kan arbejde selvstændigt og selv kan strukturere din dagligdag 

- Trives med mange bolde i luften og evner at navigere blandt mange interessenter 

Du vil få en central rolle i organisationen og du vil få en bred berøringsflade med boligforeningens ledelse, 

Landsbyggefonden, leverandører og boligforeningens øvrige organisation, hvorfor evne og lyst til 

samarbejde vægtes højt. 

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.  

Er du interesseret, så tøv ikke med at sende din ansøgning til hr@bbbo.dk mærket ”Controller”. Tiltrædelse 

snarest muligt, hvorfor samtaler afholdes løbende. Yderligere oplysninger fås hos direktør Keld Laursen, 

20269302. 

 

Om Brabrand Boligforening  

Brabrand Boligforening er en almen boligforening, der administrerer ca. 5.200 lejeboliger i 25 afdelinger i 

Aarhus og omegn. I Gellerup og Toveshøj samarbejder vi med Aarhus Kommune om at gennemføre en 

omfattende udviklingsplan, som vil skabe en ny og attraktiv bydel i Aarhus. Brabrand Boligforening har ca. 
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160 medarbejdere fordelt med ca. 40 medarbejdere på vores hovedkontor og ca. 120 medarbejdere i 

boligafdelingerne. Vi flytter den 15. september ind i en ny administrationsbygning i hjertet af Gellerup. 


