
Sekretær med interesse for 
bestyrelsesarbejde søges 

 
Albertslund Ungdomsboliger søger, for afdelingsbestyrelsen i Morbærhaven, en 
person til at varetage sekretær opgaver i forbindelse med bestyrelsens arbejde 
med tiltrædelse d. 1. april 2021. 
 
Hvad skal du lave: 

Jobbet består primært i at være referent ved afdelingsbestyrelsens møder, 
fællesmøder og generalforsamlingen i Morbærhaven. Herudover vil en 
væsentlig del af arbejdstiden gå med at sammensætte dagsordner, holde styr på 
bilag mv. til disse møder. 
 
Derudover vil du også – efter interesse og evner – komme til at stå for en række 
andre ad hoc-opgaver, som aftales nærmere med afdelingsbestyrelsen. Du vil 
derfor have en god mulighed for at påvirke dine opgaver efter dine egne behov – 
du er ikke kun ansat som ”skrivemaskine”, selvom dit arbejde som referent dog 
formentlig vil fylde det meste af din arbejdstid. 
 
Vi sørger selvfølgelig for en grundig oplæring i arbejdsopgaverne, og da en del 
af jobbet kan klares hjemmefra, stiller vi en bærbar computer til rådighed. 
 
Jobbet giver dig mulighed for at se hvordan et nærdemokrati fungere, og du vil 
møde en masse nye mennesker, som har interesse i foreningslivet. 
 
Vi forestiller os, at du… 

 er god til at overholde og holde styr på deadlines 
 er hurtig på tasterne – og kan se vigtigheden af grundige referater 
 formulere dig fejlfrit på dansk – både mundtligt og skriftligt 
 er god til at arbejde sammen med mange forskellige slags mennesker 
 have godt kendskab til office365 

 

Praktiske informationer om jobbet: 

Det er vigtigt, at du kan deltage i alle de ordinære afdelingsbestyrelsesmøder, 
fællesmøder og på generalforsamlingen.  
 
Afdelingsbestyrelsesmøderne afholdes kl. 19.00, første og tredje torsdag i hver 
måned. 



Fællesmøderne afholdes kl. 19.00, tredje torsdag i hver anden måned. 
Generalforsamlingen afholdes kl. 11.00 anden søndag i november én gang årligt. 
 
De dage, hvor der afholdes fællesmøde, afholdes der ikke 
afdelingsbestyrelsesmøde, medmindre andet er aftalt.  
 
Stillingen er i øjeblikket fastsat til 26 timer pr. måned med en løn på 123,74 pr. 
time + feriepenge. 
 
Ansøgningsfrist: 15. marts 2021, kl. 12.00 
 
Har du lyst/mod til at tage udfordringen op, så skriv lidt om dig selv, hvad du 
tidligere har lavet, hvad du laver nu, og hvad du påtænker dig at lave i 
fremtiden. Vi kunne også godt tænke os at høre, om du har erfaringer med som 
referent. 
 
Ansøgningen skal sendes til job@aub.dk 
 
Med venlig hilsen,  
Albertslund Ungdomsboliger 
 
 
 
 
 

Kontaktoplysninger: 
Albertslund Ungdomsboliger 
Morbærhaven 100 
2620 Albertslund 
 
Mail: job@aub.dk   
 


