
Handlekraftig direktør med politisk tæft  
I SB arbejder vi for at skabe flere gode almene boliger og der-
med forskellige boligtilbud i Silkeborg og omegn. Vi renoverer, 
bygger nyt og arbejder på at tilpasse vores renoveringer og 
byggeri til lokalområdet, til Verdensmål og på at være en  
synlig samarbejdspartner, der spiller med og tager ansvar.  

Direktøren skal derfor gå forrest i udviklingen af en god  
arbejdsplads, bæredygtige fremtidsboliger og bidrage i  
arbejdet for at fremme et stærkere beboerdemokrati og at-
traktive fællesskaber.

Ansvar, rammer og opgaver
Direktøren har et tæt samarbejde med bestyrelsen som spar-
ringspartner og formidler af indstillinger, nye tiltag, økonomi, 
krav, lovgivning og politiske tiltag. Det gælder både de interne 
forhold i foreningen og i forretningen samt eksternt i relation 
til samarbejdspartnere. Direktøren skal derfor være initiativrig 
og dygtig til at spotte muligheder og være stærk i enhver 
samarbejdsrelation som en stærk kommunikator.

Direktøren har det overordnede ansvar for administration med 
økonomi, udlejning, drift, IT, kommunikation, personalepolitik, 
entrepriser, projekter, nybyggeri og renoveringer samt hel-
hedsplaner, indkøbsaftaler, GDPR og overenskomster.  
Direktøren skal til enhver tid imødekomme de lovgivnings-
mæssige og politiske krav, der stilles til en almen bolig- 
organisation herunder at varetage den strategiske ledelse 
af boligorganisationen i tæt samarbejde med den juridisk og 
økonomisk ansvarlige bestyrelse.

Direktøren har ledelse af en chefgruppe på tre samt alle 
husets medarbejdere og indgår i opgavevaretagelsen og med 
faglig sparring på en række forskellige områder.

Direktør med bred faglighed og med udsyn 
Du kommer med relevant uddannelsesmæssig baggrund og 
erfaring, som  understøtter, at du dels har solid økonomisk indsigt 
og at du har juridisk forståelse. Erfaring med byggeri, renovering 
og byggepolitik samt kendskab til den almene boligsektor er en 
fordel.

Du er en dygtig netværker og kan se muligheder og løsninger. 
Du er udadvendt og du befinder dig godt i rollen som opsøgende 
direktør. Du kan bevare og udbygge SB’s gode relationer og gode 
image. 

Involverende og beslutningsdygtig leder
Du tager det hele menneske med ind i direktørrollen og er oprigtig 
engageret. Du står bag dine medarbejdere og skaber ligeværdig 
dialog. Du favner alle typer mennesker. Du er ærlig, konsekvent 
og har en positiv udstråling.

Med din gode erfaring som leder kan du skabe tillid, uddelegere 
og samtidig bevare overblikket og træde ind, hvor og når der er 
behov. 

I SB møder du en alsidig og erfaren medarbejderstab på en god 
arbejdsplads, hvor vi er tætte på hinanden, hjælper hinanden og 
har forretningsgange og snitflader, der skal holdes opdateret til 
tidens krav, omgivelser og kompetencer.

Læs mere i vores jobbeskrivelse 
Klik her www.silkeborgboligselskab.dk
Her finder du bl.a. en dateret tidsplan for ansættelsesprocessen. 
Stillingen søges besat 1. juni 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.

Silkeborg Boligselskab er en almen boligorganisation med 31 
medarbejdere fordelt på Udlejning, Økonomi, Drift og Projektaf-
deling. Organisationens 1763 lejemål er fordelt på 62 afdelinger, 
som alle er beliggende i Silkeborg kommune og omegnsbyer.

DIREKTØR TIL SILKEBORG BOLIGSELSKAB

https://sb-silkeborg.dk/media/6695/jobbeskrivelse.pdf

