
TÆKKER ADMINISTRATION SØGER 

EJENDOMSADMINISTRATOR

Tækker Group ejer og administrerer store ejendomsporteføljer i Aarhus og 
København. 

Tækker Group arbejder med ejendoms-, projekt- og ideudvikling, herunder in-
geniør- og arkitektarbejde. Vi forener kreativ tankegang, solidt håndværk og 
hårdt arbejde uden at gå på kompromis med den kvalitet eller den pionerånd, 
der kendetegner vores måde at arbejde på.

Du kan læse mere om vores arbejde, værdier og tankegang på www.taekker.dk

Vi søger en ejendomsadministrator, med en solid praktisk erfaring inden for ejendomsadmi-
nistration, der kan indgå i vores nuværende team af administratorer. Du bliver en del af et 
team, der beskæftiger sig med alle former for ejendomsadministrative opgaver samt service-
ring af vores lejere.

Ejendommene er beliggende hovedsageligt i Aarhus, København samt trekantsområdet. 
Ejendomsportføljen består af såvel bolig- som erhvervslejemål. 

ARBEJDSOPGAVERNE ER BL.A.:
• Tilse ejendommenes daglige drift
• Kontakt med lejere
• Flytteopgørelser
• Forsikringssager
• Lejevarslinger/reguleringer
• Huslejeafstemninger 
• Rekvirering af håndværkere samt kontakt og opfølgning
• Håndtering af ejerforeninger
• Oprette ejendomme i system
• Påkravsprocedurer
• Og meget andet

SAMARBEJDE OG KVALITET
Vi lægger vægt på, at du har en relevant teoretisk uddannelse, gerne ejendomsadministrator 
EA eller finansbachelor med speciale i ejendomsadministration, og har erfaring fra en lignen-
de stilling. Du har faglig kompetence og er god til at kommunikere

Du er struktureret, fleksibel, detaljeorienteret og effektiv i dit arbejde, ligesom du med stort 
engagement og godt humør er med til at sætte en dagsorden, hvor sam arbejde og kvalitet 
er i højsædet. Du tilbydes et job i en dansk og international virk somhed hvor dagligdagen er 
præget af høj aktivitet. Ledelsesstilen er uhøjtidelig og kendetegnet ved uddelegering, tillid 
og åbenhed i samarbejdet. Du får god mulighed for at påvirke udviklingen af dine arbejdsop-
gaver.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til
Ejendomsadministrator Søren Schack Poulsen på mobil 4178 7668

Ansøgningen sendes til Søren på ssp@taekker.dk


