
 

Brabrand Boligforening søger kommunikationschef til en af branchens 
sværeste opgaver 
 
Kommunikationschef i en boligforening lyder måske lidt støvet, men i Brabrand Boligforening står vi med 
udviklingen af Gellerup midt i realiseringen af det mest ambitiøse byudviklingsprojekt i Danmark - og 
tilbyder en virkeligt udfordrende jobmulighed.  
 
Vi har allerede nedrevet boligblokke, lavet ny infrastruktur og en fantastisk bypark. Med vedtagelsen af en 
ny udviklingsplan, som indebærer yderligere nedrivninger, opførelse af mange hundrede private boliger og 
renovering af 1200 almene boliger, færdiggørelse af sports- og kulturcampus og etablering af en ny skole 
står vi overfor en umådelig omfattende kommunikations- og markedsføringsopgave. Indsatsen spænder fra 
realisering af et strategisk mål om at brande bydelen som et spændende, nyt bydelscentrum til en løbende 
kommunikationsindsats rettet mod beboere, interessenter etc. 
 
Vi har derfor brug for en superdygtig kommunikationschef, som både kan stå i spidsen for at videreudvikle 
strategien for Gellerup og som samtidig kan levere konkrete resultater. 
 
Du vil desuden få ansvaret for markedsføring, herunder generel branding af Brabrand Boligforening, 
markedsføring af boligforeningens mange gode boliger samt løbende understøttelse af diverse salgs- og 
udlejningsinitiativer. 
 
Du får personaleansvar for en lille medarbejderstab med forskellige kommunikationsindsatser som fokus. 
Vi forventer, at du har mindst tre års erfaring med strategisk og praktisk kommunikationsarbejde, at du kan 
skrive, håndtere presse og er god til at samarbejde, at du bevæger dig frit og ubesværet på digitale medier, 
og at du ikke er bange for selvstændigt og proaktivt at tage fat og løse de forefaldende 
kommunikationsopgaver.  
 
Med reference til den administrerende direktør vil du få et tæt samarbejde med direktionen og blive en 
central figur i organisationen.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.  
 
Er du interesseret, så tøv ikke med at sende din ansøgning til hr@bbbo.dk mærket ”Kommunikationschef”. 
Ansøgningsfrist er den 10. januar 2021 og tiltrædelse 1. marts 2021. Yderligere oplysninger fås hos adm. 
direktør Keld Laursen på mobil 20 26 93 02.  
 
Om Brabrand Boligforening  
Brabrand Boligforening er en almen boligforening, der administrerer ca. 5.500 lejeboliger i 28 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. Organisationen er funktionsopdelt med et ledelsessekretariat, en 
administrationsafdeling, en driftsafdeling og en projektafdeling samt en boligsocial indsats. Vi har til huse i 
et lækkert nyt kontorhus i hjertet af Gellerup. 
Læs mere på bbbo.dk 


