
 
 

 
 

Vil du være knivskarp til økonomi og prøve kræfter med en masse 

forskellige udfordringer som del af et fantastisk team? 
 

Så tøv ikke med at søge en finansiel praktikplads hos Brabrand Boligforening. 
 

Brabrand Boligforening er en boligforening i rivende udvikling, hvor vi prioriterer læring og 

uddannelse højt. Vi tilbyder en praktikplads til foråret 2021 til dig, som studerer til 

finansøkonom eller financial controller. 

 

Du vil under dit praktikforløb blive introduceret til en boligforenings mange finansielle 

aspekter, og du vil få et grundigt indblik i, hvordan vi samarbejder med beboere, leverandører 

m.v. Hos os får du lov til at prøve kræfter med mange forskellige typer opgaver, og du får et 

stort selvstændigt ansvar og gode muligheder for selv at præge din arbejdsdag. Samtidig 

indgår du som en vigtig del af et velfungerende team i vores økonomiafdeling, hvor du vil 

opleve et godt og tæt samarbejde, stor gensidig tillid og dygtige kolleger, som altid stiller sig 

til rådighed for sparring.  

 

Du vil blive tilknyttet en mentor gennem hele forløbet. Mentoren vil løbende holde 

sparringsmøder med dig, så vi sikrer din læring og udvikling. I samarbejde laver vi en plan for 

dit ophold, som du selv får stor indflydelse på. Du kommer ikke kun til at se på - du skal 

udføre reelle arbejdsopgaver allerede fra første dag. 

 

Det er vores klare ambition, at et praktikforløb hos Brabrand Boligforening skal være til gavn 

for dig, dit studieforløb og din videre karriere. Derfor er det vigtigt for os, at dit praktikophold 

giver dig et realistisk billede af de krav, der stilles til dig som færdig kandidat. 

 

Ansøgning til praktikplads i foråret 2021 skal ske snarest muligt. Samtaler afholdes løbende. 

Ansøgningen sendes til HR Chef Eva Kalriis-Nielsen på hr@bbbo.dk – mærket ”praktikplads”. 

 

 

 

Om Brabrand Boligforening 

Brabrand Boligforening er en almen boligforening, der administrerer ca. 5.200 lejeboliger i 27 

afdelinger i Aarhus og omegn. I Gellerup og Toveshøj samarbejder vi med Aarhus Kommune 

om at gennemføre en helhedsplan, så området ændres fra udsat boligområde til en attraktiv 

bydel. Brabrand Boligforening har ca. 160 medarbejdere fordelt med ca. 40 medarbejdere på 

vores hovedkontor og ca. 120 medarbejdere i boligafdelingerne. Organisationen er 

funktionsopdelt med et ledelsessekretariat, en administrationsafdeling, en driftsafdeling og en 

projektafdeling samt en boligsocial indsats.  

Læs mere på bbbo.dk. 
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