
 
 

 

 

 

 

Vicedirektør til Domea.dk 
- Med ansvar for forretningsudvikling og digital transformation 
 
Vil du være med til at videreudvikle en ambitiøs og professionel servicevirksomhed? Kan du digitalisere og 
nytænke en kerneforretning? Er du kendt for at være en succesfuld og inspirerende leder? Hvis ja, så læs 
videre… 
 

Kort om os 

Domea.dk har fokus på at skabe attraktive almene boliger, som mennesker med en helt almin-
delig indkomst har råd til at betale. Vi tager derfor et stort samfundsansvar og bidrager til en 
balanceret og bæredygtig byudvikling i hele Danmark.  

 
Som led i vores strategiplan er vi i færd med at genopfinde vores virksomhed og fremtidssikre 
den til morgendagens konkurrence, rammebetingelser og individuelle kundeønsker. Det stiller 
store krav til både ledere og medarbejdere. Du kommer derfor med på en spændende rejse, 
hvor missionen er, at vi sammen gør Danmark til et bedre og billigere sted at bo.  

 

Vi tilbyder et job med et stort selvstændigt ansvar, gode udviklingsmuligheder, stor afveksling 
samt en bred kontaktflade.  

Vores kultur er præget af faglighed, professionalisme, en hverdag med et højt tempo og kort 
fra tanke til handling samt en uformel omgangstone. Din evne til at agere i et politisk miljø – 
præget af samskabelse og respekt for individuelle kundeønsker – samt din tydelige lederstil vil 

være afgørende for at få succes i jobbet.  

 

Stillingen 

Som led i omstillingen af Domea.dk søges en vicedirektør med spidskompetencer inden for 
strategisk forretningsudvikling, digital transformation og procesoptimering. Omdrejningspunk-
tet for vores strategi er fornyelse, vækst og bæredygtighed, som er pejlemærkerne for vores 
indsatser. 
 
Med reference til den administrerende direktør indgår du i en to-mands-direktion. På koncern-
niveau får du forretningsmæssigt ansvar for: 

• Strategisk forretningsudvikling 

• Digital transformation og procesoptimering 

• Daglig drift  

• Risikostyring, rapportering og business controlling.  
 

Din baggrund 
Vi søger en erfaren leder – fx med konsulentbaggrund – der har skabt gode resultater med di-
gital transformation og organisatorisk omstilling. 
 

Konkret søges følgende profil: 
• Solid erfaring med strategisk forretningsudvikling og digital transformation 
• Ledererfaring fra mellemstor/stor virksomhed 
• Faglig baggrund som fx cand.merc., HD, cand.polit. eller lignende  
• Relevant erfaring fra organisationer med stort kunde- eller medlemsfokus 
• Gerne brancheerfaring fra fx den finansielle sektor, energi, tele eller kommune 
• Erfaring med bestyrelsesbetjening samt flair for at agere i en politisk organisation  

• Stærk kommunikator samt gode samarbejds- og forhandlingsevner. 
 

Du skal kunne balancere udvikling og innovation med respekt for kundernes og ejernes behov. 
Domea.dk er non-profit og drives på et professionelt og forretningsmæssigt fundament. Vi er 
optagede af, at vores kunder tilbydes maksimal og rentabel valgfrihed samtidig med, at det 
stærke fællesskab skaber stordriftsfordele og merværdi. 
 

Du tilbydes 

En enestående mulighed for at være med til at sætte dit præg på den fortsatte udvikling af Do-
mea.dk, herunder at arbejde for en sag, der giver mening for de fleste. 
 
Interesseret? 
Human Capital Group bistår Domea.dk med rekrutteringen af den nye vicedirektør. Vil du høre 
mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Jesper Darre fra Human Capital 

Group på telefon 5124 4041. 
 



Vi glæder os til at modtage din ansøgning og dit CV og eksamensbevis, som du sender via lin-
ket nederst på siden. Ansøgningsfristen er tirsdag den 20. august 2019. Alle henvendel-

ser behandles naturligvis fortroligt. 

Vi er en af Danmarks førende udbydere af administration og rådgivning til den almene branche. Vores kun-
der er almene boligorganisationer, boligadministrationer og kommuner, der tilsammen ejer ca. 60.000 boli-
ger. Vores mission er: Sammen gør vi Danmark til et bedre og billigere sted at bo. Det opnår vi ved at forny 
det almene fællesskab, fokusere på bæredygtighed samt realisere kundernes individuelle mål, visioner og 
drømme. Samtidig vil vi gerne forene vores medarbejderes drømme om det gode arbejdsliv med vores mål 
og ambitioner. 

 


