
DIREKTØR TIL BOLIGKONTORET ÅRHUS
Boligkontoret Århus (BKÅ) søger direktør med udsyn
Vi er en af Danmarks bedste arbejdspladser og søger en ny 
direktør, der skal varetage den daglige ledelse og fremtidige 
udvikling af en visionær og velfungerende almen boligorganisa-
tion. Vores vision er at skabe hjem, der samler Aarhus, med 
fokus på: Nemt, Fælles og Bæredygtigt. 

Direktøren skal sammen med bestyrelsen arbejde for en 
blandet by med inkluderende boligområder samt bidrage til at 
fastholde BKÅs troværdighed og positionere organisationen ift. 
fremtidens udfordringer.

Ansvar, rammer og opgaver
Direktøren har det overordnede ansvar for administration med 
udlejning, drift, økonomi, IT, kommunikation, personalepolitik, 
entrepriser, projekter, nybyggeri og renoveringer, boligsociale 
helhedsplaner, GDPR, indkøbsaftaler og overenskomster. 
Direktøren skal til enhver tid imødekomme de lovgivningsmæs-
sige og politiske krav, der stilles til en almen boligorganisation.

Direktøren forestår den daglige ledelse af såvel forretningen 
som udviklingen af beboerdemokratiet, fællesskabet og et 
bredt eksternt samarbejde iht. BKÅs strategi.

Direktøren skal som partner og medspiller for den juridisk og 
økonomisk ansvarlige bestyrelse kunne rådgive, facilitere og 
levere kvalificerede indstillinger med engageret formidling i 
sager af juridisk, økonomisk og politisk karakter.

Over for både medarbejdere og chefgruppe er direktøren faglig 
og ledelsesmæssig inspirator og sparringspartner. Sammen 
med chefgruppen sikrer direktøren et konstant fokus på 
organisationen, på samarbejdet samt på prioriteringer af drift, 
nye tiltag og projekter.

Bred faglighed og politisk forståelse
Du kommer med en relevant uddannelsesmæssig baggrund, har 
stor økonomisk indsigt, stor juridisk forståelse og gerne 
kendskab til den almene sektor el. solid erfaring fra anden politisk 
ledet organisation. Du har med fordel byggepolitisk indsigt samt 
erfaring med IT som ledelsesmæssigt udviklingsområde.

Du er en dygtig netværker. Med stor troværdighed møder du 
mennesker og skaber gode relationer både internt til vores 
ledere og medarbejdere, i vores beboerdemokrati samt eksternt 
til samarbejdspartnere. Dine kommunikative evner er særdeles 
gode, og du kan bidrage til at løfte BKÅs synlighed og indgå nye 
partnerskaber.

Leder med ordentlighed, menneskelig interesse og overblik
Med god ledelseserfaring har du stillet dig foran mange 
medarbejdere før og er gået forrest. Du er leder med pondus og 
respekt, og du benytter medarbejderinddragelse i din lederger-
ning. Dine samarbejdsevner er stærke, og derudover formår du 
at lytte, have tålmodighed, sætte retning og kunne stå fast. Du er 
empatisk og motiverende. Du anerkender dialogen, og du kan 
skabe den. Du er tilgængelig, og man kommer gerne til dig.

Læs mere i vores jobbeskrivelse 
Klik her www.bk-aarhus.dk
Her finder du bl.a. en dateret tidsplan for ansættelsesprocessen. 
Stillingen søges besat 1. marts 2023 eller derefter.

Har du spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at 
kontakte partner Gitte Hodde, BAGLÆNS, på 
gho@baglaens.dk eller tlf. 2141 3032.           

BKÅ er en almen boligorganisation med 75 boligafdelinger, som 
alle er beliggende i Aarhus og omegn. BKÅ har 100 medarbejde-
re fordelt på Udlejning, Økonomi, Drift, Byg/Projekt, 
Boligsocial/Vores Bydel og Sekretariat, som alle efterlever en 
ambition om byens bedste service for vores lejere i 5.900 boliger. 


