
AL2BOLIG i Aarhus søger en driftschef, der skal være 
leder for en stor driftsafdeling med tre driftscentre og 
en teknisk afdeling, sikre vedligeholdelsestilstanden i 
alle boligafdelinger og fremme et godt samarbejde 
med beboerdemokratiet.

Driftschefen har ansvar for at holde driftsafdelingens 
fokus på de lovgivningsmæssige- og politiske krav 
samt forventninger, der stilles til en almen boligorga-
nisation herunder at holde et kontinuerligt fokus på 
driftseffektivisering og bæredygtighed. 

I samarbejde med økonomiafdeling, ekspedition og 
sekretariat sikres, at driften går hånd i hånd med 
udlejning og økonomi vedr. alle lejemål og alle 
afdelinger. I tæt samarbejde med byggeafdeling 
sikres, at alle faser i byggerier og renoveringer 
efterlever AL2BOLIG’s værdier om vision, ordentlig-
hed, ansvarlighed og tryghed.

Ansvarsområder og opgaver
Som driftschef er du således ansvarlig for:
• Den samlede opgaveportefølje i teknisk afdeling
• Den daglige drift så alle boliger er relevante i 

fremtiden
• Datadrevet udvikling og ledelse af drift og service
• Udvikling af endnu bedre standarder
• Samarbejde med beboerdemokratiet i alle 

boligafdelinger

Udover det overordnede ansvar for personaleledelse 
af alle driftsmedarbejdere har driftschefen daglig 
ledelse og personaleansvar for fire driftsledere, en 
teamleder i teknisk afdeling samt en energikonsulent 
og spiller en central rolle i en organisation med 
geografisk spredning og mange snitflader.

Synlig og tilgængelig leder der kan samarbejde
Vi søger en driftschef med god økonomisk indsigt og 
lyst og evne til at præstere, mens mange stiller store 
krav til dig. Du har stærke lederegenskaber og 
erfaring med at lede gennem ledere. Du er en god og 
imødekommende sparringspartner og du trives med 
en omskiftelig hverdag, hvor bl.a. budgetopfølgning, 
beboerhenvendelser, driftsudfordringer og 
leverandøraftaler skal håndteres. Med basis i 
ledersparringsmøder driver du udvikling, mens 
kvalitetssikring af service og forretningsgange 
prioriteres højt. 

Vi ønsker en driftschef, der er en stærk beslutningsta-
ger. Du er god i dialogen, du kan lytte og du kan stå 
fast. Du møder andre med respekt for mennesket og 
for processen. 

Erfaring med den almene boligsektor eller anden 
politisk styret organisation er en stor fordel. Du har 
relevant uddannelsesmæssig baggrund og erfaring.

Hvorfor AL2BOLIG
Som driftschef for 57 medarbejdere får du en travl og 
interessant hverdag på en god arbejdsplads med 
plads til udfoldelse, høj anciennitet, stærk faglighed, 
sammenhold på tværs og med tillid i ledelsesrummet.

Læs mere om stillingen og profilen her   
Herunder en dateret tidsplan for ansættelsesproces-
sen. Stillingens søges besat pr. 1. okt. 2022.
Har du spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til 
at kontakte partner Gitte Hodde, BAGLÆNS på 
gho@baglaens.dk eller tlf. 21413032.

AL2BOLIG er en almen boligorganisation med 4.396 
boliger fordelt på 64 boligafdelinger i og omkring Aarhus.

SERVICEMINDED OG 
KOMMUNIKATIONSSTÆRK DRIFTSCHEF 

https://www.al2bolig.dk/om-os/job/driftschef/

