
LEDER TIL TEAM TEKNIK & DRIFT MED  
FOKUS PÅ UDVIKLING OG EFFEKTIVISERING 

I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

Arbejdernes Byggeforening
Færgegården 1, 8600 Silkeborg, Tlf. 86 82 37 88

E-mail info@ab-silkeborg.dk - www.ab-silkeborg.dk
www.BoligSilkeborg.dk

Din personlige profil er
• Bekendt med branchen, eller kommer fra lignende stilling 
• Uddannet bygningskonstruktør/ingeniør, gerne med god forretningsforståelse 
•  Med indsigt i planlægning og gennemførelse af bygge-, anlægs- og renoveringsopgaver samt for bygningers- 

og anlægs vedligeholdelse og drift i forhold til gældende lovgivning
•  Engageret, ansvarlig og har lederpotentiale til overordnet at lede Team Teknik & Drift samt vores 3 dygtige 

driftsteams

I jobbet lægges der vægt på
• At du i tæt samarbejde med direktøren udarbejder strategier for teknik- og driftsfunktionens udvikling og drift
•  At du tager ansvar for teamets resultater, ledelse og faglighed, hvorfor du også selv motiverer og udvikler dit 

hold 
•  At du sikrer, at der opstilles mål, planlægges, prioriteres, ressourcestyres og følges op på opgaver og resulta-

ter i dit team 
•  At du forstår Arbejdernes Byggeforening som en politisk, beboerdemokratisk organisation, hvorfor du sparrer 

med dine omgivelser, din direktør og dine medarbejdere for at levere gangbare løsninger 
•  At du tør gå nye veje, tænke nyt og udfordre vanetænkning hos medarbejdere og i lederteamet, ligesom det 

forventes, at du som leder, har fokus på at få mere ud af de ressourcer, du har til rådighed 

Du vil møde en organisation i udvikling, der
• Bidrager med et godt arbejdsmiljø, og selv tager medansvar for trivslen
• Ser hinanden og gør hinanden gode ved at dele erfaringer og viden
• Tør gå nye veje, for at få mere ud af det vi har
• Er fleksibel, fagligt ambitiøs og sætter en ære i at tænke et skridt frem i opgaveløsningen
•  Målsætter og planlægger sammen i teamet og selv tilrettelægger vores opgaveløsning i dagligdagen, ligesom 

vi leverer de aftalte resultater indenfor aftalt tid, økonomi og kvalitet

Hvis du vil tage udfordringen op
•  Kan vi tilbyde dig løn og ansættelse i henhold til overenskomsten mellem BL og Faglig Puls. Du kan høre mere 

om stillingen hos direktør René K. Rasmussen, tlf. 87 20 19 18. 

Ansøgningsfrist den 28.10.18. Stillingen ønskes tiltrådt senest den 01.01.19. Send os din ansøgning og CV til  
job@ab-silkeborg.dk, og vi vender tilbage til dig. Samtaler forventes afholdt i uge 44/45.


