
Kontorelev til udlejningsafdeling 
NordVestBO Holstebro 

Indrykket 29. maj 2020 

Søger du en elevstilling, hvor du kan blive udfordret, lære en masse og være i daglig kontakt 

med mennesker fra alle samfundslag? 

Så læs videre og se, om jobbet som kontorelev i et alment boligselskab kunne være noget for dig. 

Fordi boliger handler om mennesker 

Hos NordVestBo tror vi på, at boliger handler om mennesker. Derfor administrerer vi omkring 3400 

almene boliger i Holstebro og Struer, og for at kunne det, er vi ca. 20 administrative medarbejdere 

plus 20 viceværter. 

Bliv lært op i alt omkring administration af almene boliger 

Som elev bliver du tilknyttet vores udlejningsteam, hvor du får 8 dygtige og erfarne kolleger. De 

sidder klar til at hjælpe dig godt på vej, så du kan lære alt om at: 

 ekspedere lejere pr. telefon eller ved skranken 

 udarbejde kontrakter og tilbud 

 administrere diverse udlejningsopgaver i forhold til alle vores boliger 

 hjælpe med ad hoc-opgaver såsom afregninger, afstemninger etc. 

 guide lejere gennem vores onlineunivers (fx hjemmeside og e-Boks). 

Kom rundt i vores andre afdelinger 

Som en del af dit 2-årige forløb vil du også bruge tid i vores økonomi- og inspektørafdeling, hvor vi 

arbejder med byggeri, renovering og den daglige drift af vores ejendomme. 

Gennem hele forløbet får du sparring og vejledning fra vores administrationschef, Tine, og vi sørger 

selvfølgelig for, at dine opgaver matcher de ting, du lærer, når du er på skole. 

Hvad skal du kunne i forvejen? 

For at blive elev hos os forventer vi, at du har afsluttet HGS eller et lignende forløb. Derudover er 

det vigtigt, at du: 

 er god til at tale med mennesker – og gerne vil hjælpe 

 har styr på IT og hurtigt kan sætte dig ind i nye systemer 

 har lyst til at lære en masse om den almene boligsektor. 



Vil du vide mere? 

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte administrationschef Tine Jørgensen 

på mail tj@nordvestbo.dk. Det er også her, du skal sende din ansøgning og dit CV til, hvis du vil 

søge stillingen. 

Ansøgningsfristen er den 23. juni 2020, kl. 12. 

Vi glæder os til at høre fra dig 

 

NordVestBO er et alment boligselskab med hovedkontor i Holstebro. Vi er cirka 40 medarbejdere, 

og vi administrerer 3.500 egne boliger i Holstebro og Struer, godt 200 kommunale boliger samt en 

håndfuld private andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger. 
 

mailto:tj@nordvestbo.dk

