
            

         

 

Er du en dygtige og udviklende leder med byggeteknisk baggrund, som vil være med til at 
udvikle morgendagens boliger samt sørge for en sikker og lønsom drift af vores afdelinger? 

   - Så tilbyder vi en spændende stilling som Udviklingschef hos ØsterBO, hvor du bliver del af et stærkt hold. 

 

Kom og sæt dit præg på en spændende virksomhed i udvikling og bliv vores nye gode kollega: 

Som Udviklingschef hos ØsterBO bliver du del af en progressiv og spændende almen boligforening med ca. 3400 lejemål med en lang og stolt tradition i Vejle. 
Med reference til direktøren bliver du ansvarlig for at lede og udvikle teknisk afdelings 6 dedikerede medarbejder samt have ansvaret for afdelingens 
arbejdsområder. Afdelingen består af en inspektørgruppe samt en byggeprojektafdeling. 

Vi tilbyder en god og uformel arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på et tæt samarbejde blandt kollegaer samt et udviklende og inddragende arbejdsmiljø. Du får 
rig mulighed for at udfordre dig selv i en travl og spændende hverdag, som du selv i høj grad er med til at præge. Jobbet er afvekslende, og med stor indflydelse 
på arbejdsopgaverne samt gode muligheder for faglig og personlig udvikling.  

Vi har brug for din hjælp til….:    

▪ Bygherrerådgivning overfor afdelingsbestyrelser, kommuner m.fl.  

▪ Være ansvarlig for vores ejendommes drift og vedligehold herunder være en vigtig brik i beboerdemokratiet mv.   

▪ Være ansvarlig for byggeprojekter, renovering såvel som nybyggeri  

• Ressourceplanlægning i Teknisk afdeling samt sikre ensartet og digitale arbejdsgange 

• Projektudvikling 
 

Vi ser nogle udviklingsmål i jobbet: 

• Styrke kundernes oplevelse af ØsterBO som en servicevirksomhed 

• Strukturere, effektivisere og digitalisere arbejdet med drift og vedligehold, herunder samarbejdet med vores kunde- og driftsafdelingen 

• Fastholde og udvikle ØsterBO som en attraktiv bygherre, med udgangspunkt i det gode samarbejde, godt arbejdsmiljø og bygbare projekter 

• Udvikle vores strategi for bæredygtigt byggeri 

• Deltage i udviklingsprojekter med vores samarbejdspartnere som f.eks. Vejle Kommune, Landsbyggefonden 

• Deltage i netværk med bl.a. andre boligforeninger og AlmenNet 

• Samarbejde med den øvrige ledelse omkring udvikling af ØsterBO som en attraktiv arbejdsplads 

Vi forestiller os, at du:  

▪ Er selvkørende og proaktiv. Du kender betydningen af at kunne fremvise resultater 

▪ Er en dygtig leder, som kan udvikle og støtte medarbejderne også fagligt i afdelingen 

▪ Har et positivt sind, et godt humør og det falder dig helt naturligt at være en god kollega og samarbejdspartner både for ledergruppen og resten af huset 

▪ Synes det giver energi at være del af en virksomhed, hvor det går stærkt 

Derudover forventer vi, at du:  

▪ Har stor viden og erfaring med byggebranchen, kontraktstyring og entrepriseret  
▪ Erfaring med støtteordninger og procedurer inden for det almene byggeri er bestemt en fordel  
▪ Du er udadvendt, beslutningsdygtig og trives med at arbejde i en politisk ledet virksomhed 

▪ Er helt enig i, at inddragelse fra beboerne giver værdi, samt er diplomatisk i din fremtoning  

 

Vi er en virksomhed med noget på hjertet og meget vi gerne vil nå. Det skal du have lyst til at tage del i samt bidrage til vores åbne kultur, hvor vi hjælper 
hinanden og tager ansvar. Vores fokus er høj kundeservice, effektivitet i det vi foretager os, og at vi vil være en god arbejdsplads. Derfor tilbyder vi en 
arbejdsplads med gode og ordnede ansættelsesforhold, hvor vi også har fokus på at udvikle os sammen og holde en god work-life balance.  
 

Vi glæder os til at høre fra dig - Ansøgning og tiltrædelse: 
 
Hvis du tænker det lige er dig, som vi mangler, så glæder vi os til at høre mere om dig, og hvad du vil kunne byde ind med. Send derfor din ansøgning, CV samt 
evt. relevante papir på mail til job@osterbo.dk, gerne så hurtigt som muligt. Vi udvælger løbende kandidater, og fjerner jobopslaget, når den rette ansøger er 
fundet. 
 
Det er bestemt en fordel, hvis du kan starte hurtigt, men vi venter gerne på den rette. Vi vil afholde løbende samtaler, og stillingen kan blive lukket før 
ansøgningsfristen, hvis vi finder den rette kandidat tidligere. Sidst i forløbet skal du være indstillet på at få taget en personlighedsanalyse.   
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at sende en mail til direktør Pia Nedergaard på pln@osterbo.dk 
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