
NY LEDER TIL ALMEN BOLIGORGANISATION
Vi søger en ny direktør, der skal fortsætte arbejdet 
med at løfte organisationen og bidrage til vores gode 
eksterne samarbejde med kommuner, samarbejds-
partnere og lokale samfundsaktører. Vi søger en 
direktør, der kan holde HAB synlig for omverden med 
fremtidssikrede og attraktive boliger. 

HAB er Haderslevs største almene boligorganisation 
og administrerer 2.371 boliger fordelt på 52 afde-
linger i Haderslev kommune samt en ny afdeling i 
Vejen kommune. HAB tilbyder familieboliger i alle 
størrelser med ungdomsboliger, ældreboliger, senior-
bofællesskaber og plejeboliger. 

ANSVAR OG OPGAVER
Vi søger en direktør med god økonomisk indsigt 
og gerne erfaring med den almene boligsektor. 
Du har relevant uddannelsesmæssig baggrund og 
gerne erfaring med byggeri, renoveringer og større 
projekter.

Direktøren bliver overordnet ansvarlig for hele 
organisationen med administration, effektiv drift, 
økonomi, IT, personalepolitik, nybyggeri og renove-
ringer, udviklingsopgaver, boligsocial helhedsplan, 
indkøbsaftaler og overenskomster. Jobbet kræver et 
konstant fokus på lovgivningsmæssige- og politiske 
krav til den almene boligorganisation.

Som bestyrelsens sparringspartner og rådgiver i 
juridiske, økonomiske og politiske spørgsmål skal 
direktøren være på forkant og levere kvalificerede 
beslutningsoplæg og god formidling. Den strategiske 
udvikling af HAB varetager direktøren med den 
ansvarlige bestyrelse.

ORGANISATORISK LEDERPROFIL
I HAB ønsker vi en dygtig leder, der indadtil bliver 
igangsætter og garant for et godt strategisk sam-
arbejde med en politisk valgt bestyrelse, ledere og 
med ansatte. Du er visionær og strategisk i tankesæt 
og udførelse og du kan få andre med dig. Du har 
fingeren på pulsen, et godt blik for helheder og du 
kan komme i mål.

Du skaber tillid med engagement og inddragelse og 
du kan stille dig foran, tale med alle og tage leder-
skab. Du er diplomatisk, en dygtig kommunikator 
og anerkender processer, mens du tør udfordre det 
eksisterende og forandre. Vi ønsker en direktør, der 
styrker samarbejdet og bidrager til kommunikationen 
med et engageret beboerdemokrati.

Vi ønsker en direktør med solid ledererfaring – helst 
suppleret med lederuddannelse/udvikling. 

HVORFOR HAB
Som direktør hos os bliver du en del af en god 
arbejdsplads, hvor vi hylder dialog, ordentlighed og 
forskellighed. Vores 50 medarbejdere er fordelt på 
en administration med økonomi, udlejning og ser-
vicecenter samt på driftsområder og i en boligsocial 
helhedsplan.
HAB har et godt omdømme, et stærkt netværk og et 
personale, der sættes pris på.
Som direktør hos os får du en spændende stilling i 
en god organisation, der er i en god udvikling.

LÆS MERE
Læs mere om stillingen og profilen på www.hab-
bolig.dk. Herunder om dateret tidsplan for ansæt-
telsesprocessen. 
Stillingens søges besat pr. 1. oktober 2022.
Har du spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen 
til at kontakte partner Gitte Hodde, BAGLÆNS på 
gho@baglaens.dk eller tlf. 2141 3032
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