
 

Chef for driften 
Brænder du for ledelse, og vil du sætte dig i spidsen for den driftsmæssige udvikling og styring i Bo-
liggården? 

Boliggårdens driftsorganisation er omdrejningspunktet for pasningen af vores boligafdelinger samt 
kontakten med afdelingsbestyrelserne. Området tæller 75 ejendomsfunktionærer, driftschefer, øvrige 
ledere og medarbejdere. Driftsorganisationen undergår for tiden en stor omlægning, som blandt an-
det indebærer, at organisationen er samlet i seks driftsområder, der hver ledes af en driftsleder. Ef-
fektivisering, målrettet styring og planlægning og samarbejde på tværs af Boliggårdens afdelinger er 
nogle af de emner, vi arbejder med. Driftsområderne er fordelt over hele Helsingør Kommune. 

Vi søger en rutineret leder, som vil og kan spille en central rolle i vores bestræbelser på at blive 
”Danmarks bedst drevne boligselskab”. Stillingen henvender sig til en forretningsorienteret person, 
som er motiveret af et højt fagligt niveau og ikke mindst af praktisk orienteret ledelse. 

Chefen for driften indgår i chefgruppen og refererer til direktøren for Boliggården. 
 

Ledelse og ressourcebevidsthed på strategisk og operationelt niveau  
Du får det overordnede ansvar for Boliggårdens driftsafdeling, og dit centrale fokus bliver at skabe og drive 
en effektiv og velfungerende driftsorganisation. 

Nogle af dine opgaver vil være, at: 

• Udvikle og optimere opgaveløsningen og samarbejdet i og mellem driftsområderne, med afdelingsbesty-
relserne og beboerne 

• Målrette og effektivisere driftens indkøb – ikke mindst i forhold til tilbud og aftaler med håndværkere 

• Sikre en effektiv planlægning og styring af ressourcerne i driftsområderne og i de enkelte boligafdelinger i 
tæt samarbejde og dialog med afdelingsbestyrelserne og beboermøderne 

• Sikre god kommunikation med beboere og bestyrelser, herunder konstruktiv og smidig dialog med bebo-
ere generelt om løsning af opgaver i og uden for ejendommene 

• Arbejde for høj tryghed og trivsel for medarbejderne ved involvering, målrettet udvikling og god ledelse 

• Deltage i afdelingsbestyrelsesmøder, dialog omkring budgetter, vedligeholdelsesplaner og om driften af 
ejendomme og arealer. 

 

En struktureret profil med talent for ledelse og kommunikation 
Vi forestiller os, at du udstråler en naturlig autoritet og karisma, og at du som leder har den nødvendige gen-
nemslagskraft i forhold til at opnå de stillede mål. Dit drive er højt, og som person sætter du retning og moti-
veres af at drive processer inden for ejendomsservice. At tage ansvar, træffe beslutninger og igangsætte nye 
projekter er en selvfølge for dig samtidig med, at du har høje service- og kvalitetsstandarder. 

Du er en åben og dygtig kommunikator, som nemt får folk med dig. Vi forventer, at du har erfaring fra en poli-
tisk styret organisation samt interesse, forståelse og erfaring – inden for ejendomsdrift. Du er resultatoriente-
ret både inden for dit eget område, i chefgruppen og for selskabet som helhed. 

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

Løn efter kvalifikationer, øvrige ansættelsesforhold i henhold til overenskomst. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Lars Gruby på 4647 3001. Hvis du 
kan genkende dig selv i ovennævnte beskrivelse, og har du lyst til at blive vores nye kollega, så søg jobbet 
online via Jobindex https://www.jobindex.dk/jobannonce/324942/chef-for-driften. Vi gennemgår ansøgnin-
gerne løbende, og vi lukker rekrutteringen, når vi har den rette kandidat.  
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