AB Skydebanen, København V, søger Driftsleder
Som den helt centrale person i én af landets største andelsboligforeninger med 432
andele og en boligmasse på mere end 1 mia. kr. tilbyder vi vores nye driftsleder en
spændende, selvstændig og afvekslende lederstilling.
Vi er på udkig efter en stærk person med udpræget overblik, koordineringsevner og
fortrolighed med boligadministrativt arbejde. Ligesom vi forventer, at du har solid
teknisk viden og er vant til at samarbejde med håndværkere og servicefolk.
Driftslederen i AB Skydebanen har en bred vifte af opgaver, som både retter sig mod
administration, økonomi, gadens tekniske drift samt ledelse. Driftslederen har ansvaret
for foreningens ansatte (vicevært og gartner), er foreningens bindeled til
administrationen, varetager boligkontorets mails og træffetider og ikke mindst support
for bestyrelsen.
Vores nye driftsleder skal ansvarligt og selvstændigt formå at håndtere vores mange
store og små opgaver. Hos os er store tekniske, bolig-entrepriser, beboerhenvendelser,
regninger fra håndværkere og løbende vedligehold noget, som vi arbejder med hver
eneste dag. Driftslederen står i midten af al dette med stort overblik, venlighed og i tæt
samarbejde med vores administration og med bestyrelsen, som har det overordnede
ansvar.
En baggrund som boligadministrator eller bygningskonstruktør med administrativ,
ledelsesmæssig erfaring er prioriteret. Men der kan være mange andre veje til jobbet.
For os er det afgørende, at du har erfaringer, der matcher beskrivelsen samt, at vi tror
på, at du kan give bestyrelsen den rette, professionelle og løbende rådgivning og
support.
Der er tale om en 37 timers stilling, men du skal forvente varierende arbejdstimer i
forbindelse med bestyrelsesmøder, generalforsamling og lignende. I det hele taget
fordrer stillingen stor fleksibilitet. Tiltrædelse snarest muligt.
Spørgsmål om jobbet kan rettes til formand Thorkild Olsen på tlf. 2785 4021.
Ansøgning med CV skal være foreningen i hænde senest søndag den 1. november 2018
kl. 12.00 og sendes per mail til thorkild@skydebanen.net. Skriv ’Driftsleder’ i emnefeltet.

