
       
 
 
Udviklingsorienteret områdeleder til Rødovre Boligselskab 
 
 
Rødovre Boligselskab søger en udviklingsorienteret områdeleder med tiltrædelse snarest. 
 
Du bliver leder for et område, der dækker ca. 700 boliger fordelt på flere afdelinger.  
Vi hjælper dig gerne på vej, så du kan udvikle dig til ”næste” job. 
 
Vi har netop omstruktureret, så vi har et fælles ejendomskontor med 3 underliggende områder. 
Den nye struktur er trådt i kraft 1. januar 2019. 
 
 
Stillingen 
Som områdeleder får du ansvaret for områdets daglige drift og samarbejdet med et aktivt og 
engageret beboerdemokrati. 
  
Du skal forestå og deltage i drift, vedligeholdelse og renholdelse af afdelingen på baggrund af 
vedtagne driftsplaner.  
 
Du får reference til driftschefen. 
 
Arbejdsområder 
 
Ledelse af medarbejderne i området. 
Vi er ved at igangsætte et FM system, så du får de bedste og nyeste hjælpemidler til at planlægge 
og styre arbejdet i området. 
 
 
Økonomi. 
Du får en udstrakt kompetence til at iværksætte såvel 115 og 116 opgaver. Du har ansvaret for 
økonomien i dit område. Vi understøtter dig med moderne og hurtige rapporter, så du nemt får 
overblik over økonomi m.v. 
 
Udvikling. 
Vi forventer, at du er meget udviklingsorienteret. Vi tilbyder lederuddannelse og anden relevant 
uddannelse, så du har mulighed for at udvikle dig personligt og jobmæssigt. 
 
Praktisk arbejde. 
Vi forventer, at du ud over at lede er med i arbejdet, og at du går foran med det gode eksempel. 
 
Samarbejde med de øvrige områdeledere. 
Du får et tæt samarbejde med de øvrige områdeledere, idet nogle arbejder kræver, at der 
planlæges på tværs af områderne. 
 
 
 

Profil 

Fagligt 
Interesse for og kendskab til arbejdet i en boligorganisation 
Kendskab til bygningsdrift 
Kendskab til tekniske installationer er en fordel 
Kunne arbejde selvstændigt og vedholdende 
Kendskab til IT på brugerniveau 
 



 
Personligt 
Myndig, omgængelig og venlig person 
Har evne til at prioritere, strukturere og organisere arbejdsopgaverne 
Skal være nysgerrig, åben, selvstændig, fleksibel og have gode samarbejdsevner 
Skal have lyst til at servicere beboere sagligt og kompetent 
Førerbevis til traktor eller personbil 
 
 
Vi kan tilbyde 
Et selvstændigt udviklende arbejde, hvor alle viser respekt for hinanden, personligt og 
arbejdsmæssigt. Der er gode muligheder for personlig- og faglig udvikling ved deltagelse i kurser 
og uddannelse. 

 

Løn og ansættelse 

Løn og arbejdstid i henhold til overenskomst mellem ESL og Rødovre Boligselskab. Der vil være 
aftenmøder i et vist omfang. 
 
Skriftlig ansøgning skal være Rødovre Boligselskab i hænde senest den 27. juni, mærket” 
”Områdeleder” 
Nærmere oplysning om stillingsindhold mv. kan fås ved henvendelse til driftschef Leif Hennings 
3636 0241 eller direktør Bent Lyngsig på telefon 3636 0245 .  
Henvendelser og ansøgninger behandles fortroligt til andet aftales.  
Vi bruger personlighedstest i ansættelsesproceduren. 
Ansøgningerne behandles løbende indtil ansøgningsfristens udløb. 
 
Ansøgning kan mailes til rb@rbbolig.dk  
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