
Almen bygherrerådgiver med fokus på almen �nansiering
 Stillingstype: Bygherrerådgivning 

  Ansøgningsfrist: 
 

 

Som almen bygherrerådgiver hos Kuben Management vil du være helt i front. Som betroet rådgiver for boligforeningerne skal du
medvirke til at realisere renoveringer af almene boligafdelinger - ikke mindst i de tidlige faser, hvor behov og muligheder skal
afdækkes og efterfølgende prioriteres i dialog med boligforening, beboere og Landsbyggefonden. Du vil derfor være en central
person, når det gælder udarbejdelse og gennemførelse af helhedsplansrenoveringer, hvor der er stor fokus på fordelingen af støttet
og ustøttet arbejder.
 
Med din erfaring, faglige ballast og personlighed skal du agere byggeriets ”toastmaster”, hvor du med respekt for alle parter og
interesser formår at tage styringen og opfylde bygherrens ønsker. Som bygherrerådgiver på det almene område vil du ydermere
skulle navigere i politisk farvand samtidig med, at du skal kunne opbygge professionelle og længerevarende relationer til vores kunder
i det nord- og midtjyske.
 
Din profil 
Vi forventer at du brænder for det almene boligbyggeri. Din styrke ligger specielt i kendskabet til renovering af almene boliger og ikke
mindst på den økonomiske og finansielle del.
 
Din erfaring har du sikkert fra en ansættelse i en boligforening, i en anden rådgivervirksomhed tilknyttet det almene byggeri eller fra
en offentlig/kommunal funktion. Om du er bygningskonstruktør, ingeniør eller noget tredje er knap så vigtigt – vigtigere er det, at du
har erfaring med Landsbyggefondssager. Endvidere forestiller vi os at du er stærk til at skabe professionelle relation med blik for at





    



pleje og udvikle et frugtbart samarbejde med kolleger og kunder. Fleksibel og ansvarstagende er en selvfølge for dig, ligesom du ikke
er bleg for til tider at være på farten i din iver efter at løse opgaverne.
 
Vi tilbyder
Vi tilbyder et udfordrende og selvstændigt job med spændende projekter i et fagligt inspirerende miljø. Vi er en arbejdsplads med
gode udviklingsmuligheder og med en uformel kultur, hvor dynamik, udvikling, samarbejde og en stærk faglighed er i højsædet. Vi
prioriterer trivsel og gode arbejdsforhold højt og har et godt kollegialt og fagligt samspil. Du vil derfor blive bakket op af 32 engagerede
kolleger på Kuben Managements Aalborgkontor med vidt forskellige baggrunde – fra arkitekter, bygherrerådgivere, jurister og
sociologer til regnskabs- og administrative kolleger. 
 
Hvis du vil vide mere   
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte afdelingsleder Søren Fonseca 2488 4983 eller på sofp@kubenman.dk.
 
Ansøgning sendes via linket nedenfor. Ansøgninger behandles løbende.   

Ansøg

Om os
Kuben Management A/S er en landsdækkende rådgivnings -
virksomhed med fokus på bygherrerådgivning og bæredygtig
udvikling af byer, bygninger og det byggede miljø. Vi står ved
bygherrens side og hjælper med at virkeliggøre visioner og
håndtere forløbet fra idéoplæg til det færdige projekt – hvad
enten der er tale om et rådhus, et boligbyggeri, en bro, en
energirenovering eller et sygehus. Vores kunder er
boligorganisationer, kommuner, regioner, erhverv og industri.
Kuben Management er et datterselskab af NRGi og har ca. 140
medarbejdere. Se nærmere på www.kubenman.dk. 
 
Kontaktpersoner
Søren Fonseca 
Afdelingsleder
+45 2488 4983

Følg os

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)

