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Ansættelse af lokal kundechef. 

I forlængelse af at Marianne Vittrup (kundeansvarlig) og Anders Brøgger (driftsansvarlig) er overgået til 

andet arbejde, har der været en drøftelse i OB om KAB´s nye organisationsstruktur, hvor man ønsker at 

indføre lokale kundechefer. 

Gentofte Ejendomsselskab valgte på et OB møde den 28. januar 2021 at indgå i et fremtidigt samarbejde 

med KAB om ansættelse af en lokal kundechef i Gentofte Ejendomsselskab. 

Dette betyder vi skal ansætte en lokal kundechef, som vil få kontorfællesskab med Mosegårdsparkens 

ejendomskontor et par gange om ugen. 

OB besluttede i samarbejde med KAB at deltage i en ansættelsessamtale hvor formanden samt 

næstformanden deltog i samtalerne. 

Proceduren blev at KAB valgte nogle kandidater, som de mente passede godt ind i vores profil.  

Den 6. april 2021 var der samtaler med to ansøgere.  

Fra KAB deltog kundedirektør Sanne Kjær samt vicedirektør Lone Skriver.  

Fra Gentofte Ejendomsselskab formand Ole Lund Petersen og næstformand Hanne G. Jørgensen. 

De to ansøgere var begge kvalificeret til stillingen dog med forskellige profiler. 

Hanne G.J og Ole L.P brugte en dags tid til at reflektere over ansættelsessamtalerne og vi blev enig i, at 

ansætte Susanne Ernstensen, 33 år gift og har 2 børn som vores nye lokale kundechef. 

Uddannelsesmæssig har Susanne en Akademi Merkonom på CPH Business. 

Derudover har Susanne et godt kenskab til drift og økonomi i de almene boliger, bl.a. er hun ansvarlig for 

flere ældreboliger samt plejehjem i Gentofte Kommune og i Greve kommune. Hun har også være 

driftssekretær for BO-Vest (590 boliger)  

Det er aftalt med KAB, at Gentofte Ejendomsselskab og Susanne kan trække på de fagpersoner som 

forefindes i administrationsselskab.  

Susanne vil indtræde i stillingen den 1. maj 2021 

Vi er overbevist om, at vi har fået en velkvalificeret lokal kundechef til at varetage afdeling 

Mosegårdsparkens samt Gentofte Ejendomsselskabs interesser. 

Tag godt imod Susanne. 
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