Kompetent driftschef til Arbejdernes Andels Boligforening i Varde
Da AAB’s driftschef gennem 35 år har valgt at gå på efterløn, har vi nu brug for en
ny dynamisk driftschef til driftscentret. Vi søger en ny chef, der har stærke sociale
kompetencer og gerne erfaring inden for den almene sektor.

Om Arbejdernes Andels Boligforening
AAB har gennem de seneste år gennemført effektiviseringer og digitaliseringer, som placerer
boligorganisationen stærkt i det almene boligmarked. De kommende år vil der blive fokus på at fastholde
effektiviteten og på en udvidelse af antallet af boliger i Varde Kommune. Derudover bliver en af de helt
store opgaver i de kommende år at gennemføre renoverings- og helhedsplaner for størstedelen af
organisationens ejendomme.

Om dig som vores nye driftschef
Vi forventer du er uddannet bygningskonstruktør, og at du kan arbejde systematisk og langsigtet med
vedligeholdelsesopgaver på bygninger og udearealer. Samtidig er det af stor betydning, at du kan begå dig i
en organisation, hvor de demokratiske processer er en stor del af boligorganisationens dna. Du skal med
andre ord kunne kombinere din faglighed med din evne til dialog, det gælder både i forhold til
afdelingsbestyrelserne, beboerne og medarbejderne. Selvom det ikke altid er let at skelne mellem drift og
politik, så bliver det altså en af dine vigtige opgaver, og derfor er gode kommunikationsevner selvfølgelig
også en af dine forcer.
Som personaleleder forventer vi du kan sætte rammer og mål, samtidig med du er inkluderende og
motiverende. Vores medarbejdere er både stabile og selvstændige og har et godt ry blandt beboerne. De
har med andre ord brug for en leder, der kan inspirere og udvikle dem. Som leder forventer vi, at du
støtter op om AAB’s vision og mål, og som ansvarlig for driften, at du arbejder strategisk med AAB’s
bygningsmasse, så vores boliger vedbliver at fremstå attraktive for nuværende og kommende beboere. Da
vi er en lille effektiv organisation, skal du tillige være villig til at gennemføre ind- og udflytningssyn, når der i
perioder er behov herfor.

Om jobbet
Stillingen er ledig til besættelse 1. august eller snarest derefter. Ud over en løn, der både afspejler dine
kompetencer og vores forventninger til den nye driftschef, tilbyder vi også en sundhedsforsikring tilpasset

dine ønsker. Sidst men absolut ikke mindst, så tilbyder vi et job i en organisation med et fantastisk
arbejdsmiljø og en engageret organisationsbestyrelse, der går foran i udviklingen af AAB Varde.

Din ansøgning
Vi forventer at kunne afholde samtaler i løbet af juni måned. Vi har ikke lagt os fast på datoerne endnu,
men ansøgningsfristen har vi sat til den 14. juni 2020. Send venligst ansøgningen på mail til Linda Bjarrum
LB@aabvarde.dk
Du er meget velkommen til at kontakte direktør Michael Kornager på mobil 2222 1400 forud for en evt
ansøgning, hvis du har brug for at høre mere om stillingen.

