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Driftschef med både ledelsesmæssig og 

byggeteknisk erfaring 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Samarbejde og kommuni-

kation i øjenhøjde  

Drift & Byggeri tæller ca. 90 medarbejdere, og du 
vil deltage i udvikling på tværs af vores seks drifts-
områder. Fokus i de kommende år er fortsat effek-
tiv drift samt forandringsparathed og kompetence-
udvikling af den enkelte medarbejder. 

Din rolle vil primært blive at:  

• Være en imødekommende, men også skarp 
partner for dine afdelingsbestyrelser 

• Fokusere på kvalitet, effektivitet og ressour-
cestyring i forhold til tydelige mål og krav 

• Følge op, evaluere og udvikle driften 

• Coache og udvikle dine medarbejderes evne 
til faglig selvstændighed og samspil 

• Samarbejde aktivt og dialogbaseret med 
både interne og eksterne samarbejdspartnere 

 

Byggeteknik, ledelse og 

politisk tæft 

Vi forestiller os, at du har solid erfaring med ledelse 
og udvikling af medarbejdere og har en byggetek-
nisk baggrund som ingeniør, maskinmester eller til-
svarende. 

Derudover forventer vi, at du: 

• Trives i en beboerdemokratisk ledet organisa-
tion 

• Har erfaring med projektledelse og har indsigt i 
rammebetingelserne for byggeopgaver 

• Har solid erfaring med drift, service og vedlige-
holdelse af bygninger og disses installationer 

• Er struktureret, serviceminded, god til at plan-
lægge og har flair for administrative opgaver 

• Er god til at kommunikere både skriftligt og 
mundtligt 

 

Boliggården søger en erfaren driftschef til ledelse af to af vores driftsområder. 
 

Du skal lede et hold med to driftsledere og 18 ejendomsfunktionærer, som drifter, servicerer og vedlige-
holder ca. 1.500 lejemål i Helsingør. Du vil have base på vores hovedkontor på Trækbanen i Helsingør. 
 

Som driftschef får du det overordnede ledelsesansvar for de to driftsledere, som har ansvaret for ejen-
domsdriften samt for den daglige kontakt til beboere og leverandører. 
 

Du skal repræsentere Boliggården som formidler, og du koordinerer mellem afdelingen og administratio-
nen. Du deltager i møder med afdelingsbestyrelser også uden for normal arbejdstid. 
 
 
 
 

 

 

Om Boliggården 

Boliggården er et alment boligselskab med ca. 6.000 lejemål i Helsingør kommune. I almene boliger er lejerne via 
lovgivningen om beboerdemokrati sikret medindflydelse på boligafdelingernes drift. Huslejen i boligerne omfatter 
alene de udgifter, der vedrører den enkelte boligafdeling, idet ingen skal tjene på boligerne.  
 

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem BL – Danmarks Almene Boliger og AC. 
 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teknisk chef Benny Mulbjerg på 46 47 3007. 
 

Hvis du kan genkende dig selv i ovennævnte beskrivelse, og har du lyst til at blive vores nye kollega, så søg job-
bet online via Jobindex på dette link: https://www.jobindex.dk/vis-job/h862636 
 

Vi gennemgår ansøgningerne løbende, og vi lukker rekrutteringen, når vi har den rette kandidat. 
 

 

 

 

Jesper Aasvang 

https://www.jobindex.dk/vis-job/h862636

