
 
 
 
Christianias Byggekontor 
søger vikar for sekretæren 

 
Har du gode kommunikative, skriftlige og sociale kompetencer og har du lyst til at deltage i 
Christianias selvforvaltning?  
Vil du arbejde som vores sekretær i cirka 15-20 timer om ugen og træde til som vikar for vores 
sekretær?  
Så kan vi tilbyde dig en livlig arbejdsplads med spændende faglige udfordringer. 
 
Jobbet kræver at du er serviceminded, god til at formidle og kan betjene en computer.  
Du vil komme til at: 
 

 Koordinere Byggekontorets aktiviteter 
 Informere i Ugespejlet 
 Tage referater af håndværker-, kontor og samarbejdsmøder mv. 
 Forberede, indkalde og betjene det månedlige Byggemøde 
 Hente post og købe kontorartikler, kaffe  
 Tjekke Byggekontorets mail, telefon, FB mv 
 Arkivere 
 Være kontaktperson til håndværkere, beboere, områder, samarbejdspartnere, 

skorstensfejeren, brandvæsen mv 
 Oprette brugere i trafik-pullertsystem og nøglesystem 
 Og meget meget mere 

Du vil naturligvis blive oplært, så du har tjek på opgaverne. Du kommer til at gå sammen med 
sekretæren, som du deler opgaver med i en periode, så du kan tage over når sekretæren er 
fraværende. 
Byggekontoret er en kollektivt ledet arbejdsplads, så det er en fordel, hvis du selv kan finde ud af at 
tage initiativer og tilrettelægge dit arbejde. Godt humør og humoristisk sans er også et plus. Du skal 
være i stand til og indstillet på at deltage i aftenmøder og det er en fordel at du er christianit. 
Arbejdstiden er normalt 10 – 15. 
Hvis det lyder som noget for dig, så kom forbi Byggekontoret til en snak og en kop kaffe, eller ring til 
os på tlf.: 3296 1110. Send også gerne en mail med et par ord om dig selv gerne med CV til: 
sek@cabyg.christiania.org 

 
Byggekontoret er et redskab for Christianias selvforvaltning, når det gælder de fysiske rammer og infrastrukturen på Fristaden. 
Byggemødet og Byggekontorets mål er at tilføre Fristaden Christiania og selvforvaltningen værdi ved, at højne det byggetekniske 
niveau på Christiania. Byggemødet er Byggekontorets bestyrelse og består af repræsentanter fra Christianias områder. Fællesmødet 
er Christianias øverste myndighed. Vi ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager til 
selvforvaltningen med deres særlige baggrund, personlighed eller evner. 
OBS: Christianias selvforvaltning har enhedsløn som p.t. er 174,03 kr. i timen plus 12,5 procent i feriepenge. 

Kærlig hilsen Christianias Byggekontoret 


