Driftschef
Med reference til direktionen i SALUS får du ansvaret for håndværkerafdelinger i SALUS’s
medlemsorganisationer.
Håndværkergården i Sønderborg består af i alt 7 faggrupper og p.t. 35 ansatte og udfører
arbejde indenfor områderne anlæg, kloak, murer, snedker/tømrer, VVS, el og maler.
Håndværkerafdelingerne i Aabenraa består af p.t. 13 ansatte indenfor snedker, murer,
maler, el og VVS.
Håndværkerafdelingerne udfører udelukkende internt arbejde for medlemsorganisationerne.
Dine arbejdsopgaver bliver:
• Selvstændigt ansvar og ledelse af håndværkerafdelingerne, herunder opretholdelse
af procedurer for sikkerhed og kvalitetssikring.
• At realisere mål (såvel økonomiske som politiske)
• At skabe og bevare overblikket over igangværende opgaver, forventede opgaver og
nødvendige opgaver i forhold til kapacitet.
• Sikre at kapacitet og opgaver hænger sammen på kort og lang sigt.
• At være omdrejningspunkt (i tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i
afdelingerne) i alle store opgaver fra udarbejdelse af tilbud til den endelige
overdragelse.
Du har…
• En solid erfaring fra en lignende stilling i entreprenør- eller rådgiverbranchen.
• Rutine i at udarbejde og følge op på tilbud, målsætninger og budgetter.
Du er …
• En erfaren og struktureret organisator, der evner at motivere og udvikle dine
medarbejdere.
• En dygtig og engageret teamleder med et højt energiniveau og din omgangsform er
præget af et godt humør.
• En god formidler og evner at gå forrest.
Du tilbydes…
• Et udfordrende job i en spændende organisation med en god omgangstone.
• Mulighed for faglig og personlig udvikling.
• Ansættelsesaftale efter kvalifikationer
• Et job med arbejdsadresse p.t. på Agtoftsvej i Sønderborg
Tiltrædelse: 1. maj 2019
– men vi venter gerne på den rette kandidat!
Vi lægger vægt på både de menneskelige og de faglige kvalifikationer. Vil du vide mere
om stillingen, er du velkommen til at kontakte administrerende direktør Jimmy Povlsen på
tlf. 73 45 65 12
Ansøgning bilagt relevant materiale bedes sendt pr. mail: ansoegning@salus-bolig.dk
senest den 23. april 2019.

SALUS Boligadministration Amba er et fælles administrationsselskab for 8 boligorganisationer i det sønderjyske med i alt
godt 9.000 lejemål og p.t. 45 medarbejdere. SALUS løser alle opgaver indenfor de juridiske, tekniske og økonomiske
forhold, der knytter sig til: Udlejning og opkrævning af boligafgifter m.v., driftsledelse og tilsyn samt
regnskabsførelse. Hovedkontor: Egevej 9, 6200 Aabenraa. Tlf. : 73 45 65 00.

