
Direktør til Boligforeningen Lolland

Boligforeningen Lolland søger en direktør, som vil stå i spidsen for at sikre at boligforeningen fortsat vil fremstå veldrevet 
og tidssvarende. Der er særligt fokus på at lede og udvikle personalet og at styrke samarbejdet med bestyrelsen.  

Boligforeningen har ca. 1.300 lejemål, hvoraf en mindre del administreres for andre boligorganisationer på Lolland. 

Hovedparten af boligerne består af familieboliger, men boligforeningen har også både ældre- og ungdomsboliger. 
Der er i alt 36 boligafdelinger. Boligforeningen har 20 ansatte.

Som den største boligforening på Lolland og med boliger i Guldborgsund kommune, er boligforeningen en væsentlig  
lokal samarbejdspartner. 

OPGAVER: 
Direktøren har det overordnede ansvar for personalet og boligorganisationens økonomi og drift. 
De væsentligste opgaver for den nye direktør er at:
• Lede personalet og styrke samarbejdet internt 
• Sikre og styrke fremtiden for boligforeningens selvstændighed
• Udvikle, implementere og følge op på en ny strategi

Desuden skal direktøren kvalificere bestyrelsesarbejdet gennem styrket samarbejde, sparring, vejledning,  
ledelsesinformation og inspiration.  

Du vil i det daglige arbejde have kontakt med både beboere, eksterne samarbejdspartnere og kommunen. 
Der er en del mødeaktivitet, herunder aftenarbejde. 

KOMPETENCER: 
Det er en forudsætning, at du har solide dokumenterede kompetencer inden for økonomi og er god til at skabe struktur. 

Det er i øvrigt vigtigt, at du:
• Udviser lederskab og er helhedstænkende
• Sikrer fremdrift og opfølgning på nye initiativer
• Har gode samarbejds- og kommunikationsevner
• Lytter og kan omgås og tale med alle
• Involverer og uddelegerer  

Det er en fordel, hvis du har erfaring med ledelse og har arbejdet med den almene boligsektor. 
Du må gerne have kendskab til lokalområdet.

KONTAKT OG ANSØGNING 
I ansættelsesproceduren deltager BL – Danmarks Almene Boliger. Henvendelser kan rettes til Eva Seyffert på 2070 9693, 
evs@bl.dk eller Nana Juul på 2253 1735, nju@bl.dk. Henvendelser behandles fortroligt. 

Ansøgning fremsendes senest den 26. september 2020 kl. 12.00 til job@bl.dk mærket ”Boligforeningen Lolland”. 

De første samtale forventes at finde sted den 5. og 8. oktober. Anden samtale er planlagt til mandag den 19. oktober.  
Tiltrædelse så vidt muligt den 1. december 2020.


