
 

 

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

Vi søger derfor en skarp, erfaren og engageret teamleder til at supplere vores dygtige team på kontoret.  

Tiltrædelse hurtigst muligt; men vi venter gerne på den helt rigtige. 

Vi ser lige nu ind i en fremtid for ejendomsbranchen med krav om stærk økonomisk og juridisk dokumentation, 

høj kvalitet og stor lovgivningsmæssig kompleksitet.  

Det kræver, at vi til enhver tid har det absolut stærkeste hold.  

Vi søger derfor en dygtig og erfaren  

Teamleder (EA) 
 

med stærke evner og flere års erfaring inden for administration af udlejningsejendomme for private udlejere. 

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

professionalisme og kvalitet vægtes højt.   

Vi prioriterer den gode arbejdsdag og det gode humør og sætter altid trivslen i højsædet. 

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 branchen 

undergår.   

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

respekt for alle faggrupper og et godt og positivt arbejdsmiljø bl.a. med flekstid, efteruddannelse, mulighed for 

hjemmearbejde, fælles sociale aktiviteter, medarbejdertrivselspakke og mange andre personalegoder.  

Du vil samtidig få ansvar for overblik og opgavefordeling i et af vores dygtige udlejningsteams.  

Kan du genkende dig selv i følgende profil: 

 Stærke kompetencer, erfaring indenfor alle hjørner af administration af ejendomsadministration for 

privat udlejere 

 Lyst til at være med til at formulere den digitale transformation for ProDomus 

 Lyst til at indgå i kontorets teamleder-funktion 

 Lyst til at være ansvarlig for egen portefølje af ejendomme  

 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 uddannelse som ejendomsadministrator (EA) og flere års erfaring fra branchen 

 Interesse for hele palletten indenfor optimal drift af udlejningsejendomme 

 Erfaring og flair for IT-systemer og er fortrolig med eksempelvis UNIK Bolig 4 og som kan se sig selv 

som superbruger 

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

kollegaskab 

 Så glæder vi os til at høre fra dig. 



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. ansøgning 

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

24 24. 
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