
Vi har forrygende travlt på kontoret i Aalborg og mange spændende opgaver venter forude. 

Vi søger derfor en superskarp og engageret teamleder til at supplere vores dygtige team. 

Ejendomsbranchen undergår lige nu en ekstrem hurtig udvikling. Den digitale transformation står foran os og 

klima-aftryk, CO2-udledning, ESG-regnskaber og ikke mindst verdensmål og bæredygtighed er flere af mange 

væsentlige begreber vi skal være i stand til at indarbejde i alle hjørner af vores dagligdag og arbejdsliv – og 

det går stærkt – samtidig skal vi evne og navigere i et reguleret marked, hvor der til stadighed stilles større og 

større krav til; men også fra vores investorer og udlejere.  

Vi ser lige nu ind i en fremtid for ejendomsbranchen med krav om omfattende dataopsamling og -behandling, 

stærk økonomisk og juridisk dokumentation, høj kvalitetsløsninger og stor kompleksitet.  

Det er en stor - men også spændende opgave og for at kunne lykkes heri kræves det vi stiller det absolut 

stærkeste hold.  

Vi søger derfor endnu en dygtig  

Teamleder 
med seriøse ambitioner, stærke økonomiske- og administrative evner og flere års erfaring inden for 

udlejningsejendommes administration, regnskab og controlling. 

Du vil indgå i teamet af meget dygtige og kompetente kollegaer i et dynamisk og uhøjtideligt miljø, hvor 

professionalisme og kvalitet vægtes meget højt.   

Vi prioriterer den gode arbejdsdag og det gode humør og sætter altid trivslen i højsædet – vi forventer, at alle 

vores kollegaer går forrest heri og praktiserer dette i dagligdagen. 

Vi tilbyder dig en spændende stilling, hvor 2 dage sjældent er ens og hvor du vil få rig mulighed for selv at 

præge dine arbejdsopgaver og udvikle dig både menneskeligt og fagligt i takt med den udvikling ProDomus 

og branchen generelt undergår.   

Du vil som teamleder indgå i en travl hverdag, hvor der er stort fokus på vores kunders kvalitetsløsninger, 

respekt for alle faggrupper og et godt og positivt arbejdsmiljø med stort ansvar, flekstid, efteruddannelse, 

mulighed for hjemmearbejde, fælles sociale aktiviteter, medarbejdertrivselspakke og mange andre 

personalegoder.  

Du vil samtidig få ansvar for og være en aktiv spiller i den fremtidige rolle vi som administrator får omkring 

kundernes og medlemmernes klima-regnskaber. 

Vi søger en kollega der har … 
 Stærke kompetencer, erfaring og skills indenfor alle hjørner af udlejningsejendommes administration 

og drift, herunder finansiering, regnskab, budget, controlling, statistik, nøgletal og administration 

 Lyst til at være med til at formulere den fremtidige digitale transformation af ProDomus 

 Lyst til at indgå i kontorets teamleder-funktion og være sparringspartner for teamet 

 Lyst til at have en central rolle i forbindelse med administration og drift, regnskabsaflæggelse, 

udarbejdelse af økonomiske nøgletal, budgetlægning, konsekvensberegninger, klimaregnskaber, 

controllingopgaver og statistik 

 Lyst til at være ansvarlig for egne kundeporteføljer af udlejningsejendomme og bistå øvrige teams ad 

hoc ved særligt komplekse problemstillinger, 

 Let til smil og højt humør, er ansvarsbevidst, initiativrig og serviceminded 

 Evnen til at planlægge og prioritere opgaver på tværs af teamet og sikre overblikket  

 En relevant regnskabsmæssig uddannelse (eks. HD i Regnskab) suppleret med uddannelsen som 

ejendomsadministrator (EA), 

 Interesse for hele palletten indenfor optimal drift af udlejningsejendomme, økonomisk og juridisk 



 Erfaring og interesse for særligt driftsøkonomien i ejendomsretlige forhold, herunder også OMK, GI, 

nøgletal etc. 

 Erfaring og flair for IT-systemer og er fortrolig med eksempelvis UNIK Bolig 4, EGBolig eller 

tilsvarende finans- og administrationssystemer og som på kort sigt kan se sig selv i rollen som en af 

kontorets superbrugere 

 En stærk fornemmelse for det gode samarbejde og hvor det er naturligt at praktisere det gode 

kollegaskab 

Kan du genkende dig selv helt eller delvist i ovennævnte, eller kunne du tænke dig og høre lidt mere om, 

hvordan det er at arbejde hos os? 

…..så glæder vi os meget til at høre fra dig! 

Tiltrædelse hurtigst muligt – vi venter dog gerne på den rette og indkalder løbende til samtaler. 

Praktiske oplysninger 

Løn og ansættelsesvilkår:  Efter aftale 

Tiltrædelse:   Snarest muligt  

Ansøgning og CV:  Fremsendes via e-mail  til:  

ProDomus 
Boulevarden 11, 1. 
9000 Aalborg  
Att: direktør Britta Jespersgaard 
bj@prodomus.dk 

 

  Mrk. Teamleder 

Yderligere oplysninger eller spørgsmål kan indhentes hos direktør Britta Jespersgaard på telefon nr. 30 21 

24 24. 
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