Teknisk Direktør
VAB – Vestsjællands Almene Boligselskab
Vestsjællands Almene Boligselskab er et lokalt forankret og regionalt boligselskab med ca. 4.500 boliger og 170 afdelinger
beliggende i 8 kommuner og beskæftiger 50 medarbejdere. VAB vil være det førende regionale boligselskab og det bedste
alternativ til de landsdækkende administrationsselskaber. VABs klare vision er at være et attraktivt og eftertragtet boligselskab både for lejerne, samarbejdspartnere og ansatte, samt være en konstruktiv, troværdig og ligeværdig samarbejdspartner. Med et stærkt fokus på energirigtige og sunde boliger har VAB altid op til flere renoveringsopgaver i gang.

Stillingen
Som Teknisk Direktør får du det overordnede ansvar
for VAB ’s boligafdelinger, renoveringsprojekter og
byggerier. Du indgår i den daglige ledelse og refererer
direkte til VAB’s administrerende direktør.
Som den Tekniske Direktør har du det ledelsesmæssige
ansvar for det tekniske personale.
Som Teknisk Direktør deltager du i:
• Udviklingen af VAB’s strategi og værdier, udvikling
af nye byggerier og større renoveringssager.
• Organisationsbestyrelsens møder og fungerer som
faglig inspirator mv.
• Møder med afdelingsbestyrelser og afdelingsmøder etc.
• Udviklingen af IT-baserede løsninger/strategier til
støtte for byggerier/projekter og driftsmæssige
opgaver sammen med økonomi- og forvaltningschefen.
Ligeledes forestår du udbud af rammeaftaler på
strategisk udvalgte områder, bl.a. med fokus på
effektiv drift og konstruktive løsninger.
Kvalifikationer
Som Teknisk Direktør har du en solid teknisk faglig
baggrund – gerne en uddannelse som konstruktør,
arkitekt eller ingeniør, og med en mangeårig erfaring
som projekterende rådgiver eller lignende stilling.
Der lægges vægt på erfaring fra eller med branchen i
eller fra den almene sektor og gerne med arbejde fra
et politisk styret system.

Du har ligeledes en solid ledererfaring og flair for IT
og økonomi. Desuden kommunikerer du med præcision
og klarhed i forhold til den konkrete målgruppe, såvel
mundtligt som skriftligt.
Du:
• har gennemslagskraft og er serviceorienteret.
• fremstår med et positivt engagement, udviser
troværdighed og har god situationsfornemmelse.
• er god til videreformidling og motivering af dine
omgivelser.
• har overblik, er systematisk og effektiv – arbejder
resultatorienteret.
• er på dit felt garant for kvalitetssikker gennemførelse af opgaverne.
Vilkår
Der tilbydes løn svarende til kvalifikationer.
Ansættelse forventes pr. 1. maj 2019.
Der gøres opmærksom på, at ansøgninger & CV kun
modtages sendt via det nævnte elektroniske system.
Ansøgning
HR-Kompagniet bistår VAB i rekrutteringsprocessen.
Har du spørgsmål til jobbet kontakt venligst konsulent
Anders Moestrup tlf. 2335 8090 eller Lene Bakgaard
tlf. 2023 5227.
Ansøg via stillingsannoncen på Jobindex (tryk på
”søg jobbet online”-knappen), hvor du bliver guidet.
Ansøgningsfrist: Den 11. februar 2019 kl. 16.00.
Ansættelsessamtaler regnes afholdt ultimo februar.
www.HR-Kompagniet.dk

