Driftsleder til bygningsvedligeholdelse mv.
Har du et godt overblik? Og vil du bruge det til at lede 6 medarbejdere, der beskæftiger sig med
vedligehold af selskabets bygninger og udeområder?
Hos Glostrup Boligselskab får du mulighed for at bruge dine evner til at skabe et godt samarbejde med vores
bestyrelser og beboere.

Boliger med et godt formål
Glostrup Boligselskab er en almen, selvejende boligorganisation. Vores formål er at drive, vedligeholde og
modernisere boliger primært i Glostrup Kommune. Du bliver medlem af organisationens driftsledergruppe, og
du får især et tæt samarbejde med lederen af drift, som du refererer til.

Du sikrer en effektiv drift
Som driftsleder får du ansvaret for at lede ejendomsservice. Her sikrer du en effektiv planlægning af
opgaverne, og at dine medarbejdere leverer en høj kvalitet. Du får en bred kontaktflade til både beboere,
bestyrelser og medarbejdere, og samarbejdspartnere. Du har erfaring i gennemførelse af afdelingsmøder,
Du følger løbende op på og optimerer dine medarbejderes arbejdsopgaver og deltager selv i arbejdet.
Konkret betyder det, at du får ansvar for:
• Portefølje af boligafdelinger hvor kontakten til afdelingsbestyrelserne er et vigtigt element i
dagligdagen
• at sikre et tættere samarbejde mellem det grønne og ejendomsservice for at skabe en mere effektiv
fordeling af opgaver
• at boligafdelingernes ejendomsservice fungerer optimalt og levere en god service og kvalitet til den
aftalte tid.

Solid sparring i en velfungerende organisation
• Hos Glostrup Boligselskab bliver du en del af en velfungerende organisation med et godt kollegialt
fællesskab. Her får du muligheden for at sætte dit præg på vores fremtidige drift, og vi understøtter din
faglige udvikling – både med kompetent ledelsessparring og i form af kurser. Derudover tilbyder vi en
særdeles fordelagtig pensionsordning, sundhedsforsikring og en massageordning.
Overenskomst for ejendomsservice mellem BL og ESL samt lokalaftale.

Driftsleder, der forstår at skabe relationer
Det er vigtigt, at du kan træde i karakter og sætte tingene i system. Samtidig kan du tage ejerskab for dine
opgaver, og du er god til at skabe personlige relationer – og så kan du stå fast, når du skal overbevise
bestyrelserne om dine planer. Din faglige kunnen og entusiasme smitter af på dine kolleger og
medarbejdere, og du er god til at lære fra dig.

Derudover ser vi gerne, at du:
•
•
•

er en erfaren leder.
har erfaring med driftsstyring.
har en håndværksmæssig baggrund.

Interesseret?
Jobindex er rekrutteringspartner på denne stilling. Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte
rekrutteringskonsulent hos Jobindex Tenna Schmidt Petersen på 88 63 00 13.
Send din ansøgning og dit CV allerede i dag og senest den 4. november 2018. Tiltrædelse er snarest
muligt, men vi venter naturligvis på den rigtige kandidat. Vi gør opmærksom på, at vi indhenter børne- og
straffeattest i forbindelse med jobsamtalerne. Læs mere på Jobindex.

