Studentermedhjælper – stud.jur.

Har du blik for detaljen og kan du bevare din sans for prioritering – alt imens
du holder mange bolde i luften? Kan du svare ja til dette, så søger Brabrand
Boligforening en studentermedhjælper (stud. jur.) til vores juridiske afdeling.
Stillingen er 8-10 timer pr. uge og timerne kan placeres fleksibelt efter
nærmere aftale.
Plads til udfoldelse
I Brabrand Boligforening har vi fokus på god service samt læring. Det
betyder, at opgaver, beslutninger og ansvar i høj grad ligger hos
medarbejderne. Vi prioriterer et godt samarbejde, teamudvikling samt den
enkeltes personlige og faglige udvikling. Der bliver givet
udfoldelsesmuligheder og frihedsgrader – til gengæld forventer vi et stort
engagement, videndeling og samarbejdsvilje.
Dine arbejdsopgaver
Du vil referere til vores jurist og supportere hende i følgende opgaver:
•
•
•
•
•
•

Håndtering af henvendelser vedrørende brug af videoovervågning
Granskning af henvendelserne mhp. vurdering af evt. politianmeldelse
og/eller lejeretlige konsekvenser
Dialog med lokalpoliti – herunder anmodning om aktindsigt
Håndtering af lejeretlige tvister
Udarbejdelse af ophævelsesskrivelser
Diverse ad hoc-opgaver

Vi forventer, at du:
•
•
•
•
•

Brænder for at fordybe dig i gældende lovgivning og er detaljens
mester
Arbejder struktureret og kan bevare overblikket
Er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt
Trives med at arbejde selvstændigt, men at du også kan arbejde
teamorienteret
Har en menneskelig robusthed, en positiv tilgang til andre mennesker
og ser muligheder frem for begrænsninger

Ansøgning og ansættelsesforhold
Er du interesseret, så send en ansøgning til hr@bbbo.dk – mærket
”Studentermedhjælper”. Ansættelse vil være snarest muligt og vi afholder
løbende samtaler. Har du spørgsmål til stillingen, så ring venligst til jurist
Mette Larsen på tlf. 8931 7104. Stillingen aflønnes efter gældende AC
overenskomst.

Om Brabrand Boligforening
Brabrand Boligforening er en almen boligforening, der administrerer
ca. 5.200 lejeboliger i 29 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. Læs mere på bbbo.dk.

