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Driftschef til 
håndværksvirksomhed 

Drømmer du om at drive en virksomhed? Stiller du høje krav til kvalitet og 

arbejdsglæde? Så er det dig, vi leder efter som vores nye driftschef for 

Brabrand Boligforenings håndværksvirksomhed BB Service. BB Service er en 

selvstændig afdeling i Brabrand Boligforening, som beskæftiger tømrere, 

elektrikere, elevator- og VVS-montører, der på konkurrencevilkår servicerer 

alle Brabrand Boligforenings afdelinger. Du får med andre ord de spændende 

udfordringer ved at drive selvstændig virksomhed kombineret med trygheden 

ved en fast ansættelse med ordnede forhold. 

 

Opgaverne vil bl.a. være: 

 

 Ledelse af håndværkspersonalet – pt. 14 medarbejdere – og 1 

administrativ medarbejder. 

 Planlægning og koordinering af opgaverne i 25 boligafdelinger med 

ca. 5.000 lejeboliger i samarbejde med boligforeningens driftsafdeling. 

 Samarbejde med boligforeningens projektafdeling om mindre anlægs- 

og byggeopgaver i bl.a. Helhedsplan Gellerup/Toveshøj. 

 Opmåling og udfærdigelse af tilbud. 

 Kvalitetssikring af det udførte arbejde. 

 Administrative rutiner så som fakturering, budgetkontrol og 

optimering af projekt- og opgavestyring. 

 Optimering og tilpasning af indkøbsaftaler. 

 Sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 

 

Du bliver en del af et miljø, hvor du udfordres fagligt og personligt – og hvor 

vi forventer, at du: 

 

 Har flere års erfaring fra håndværksbranchen og har ledelseserfaring 

fra tilsvarende arbejdsopgaver. 

 Er målrettet og serviceminded med fokus på levering af en god 

kvalitet og pris på ydelserne fra BB Service. 

 Kan arbejde selvstændigt og selv kan strukturere din dagligdag. 

 Evner at lede og motivere håndværksteamet til at yde en optimal 

service inden for de givne rammer. 

 Har solid erfaring i at arbejde med IT programmer generelt og er en 

erfaren bruger af MS Office programmerne. 

 

Du vil indgå i et tæt samarbejde med øvrige kolleger i driften og 

administrationen og refererer til boligforeningens tekniske chef. Vi forventer, 
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at du har en positiv tilgang til andre mennesker, og at du ser muligheder frem 

for begrænsninger.  

 

Er du interesseret, så ser vi frem til at modtage din ansøgning senest den 28. 

juni 2017 på hr@bbbo.dk. Ansættelse snarest muligt og senest pr. 1. 

september 2017. Du er velkommen til at kontakte teknisk chef Niels Hosie, 

tlf. 89317171 – eller HR Chef Eva Kalriis-Nielsen, tlf. 89317109, hvis du har 

spørgsmål til stillingen. 

 

Om Brabrand Boligforening  

Brabrand Boligforening er en almen boligforening, der administrerer ca. 5.200 

lejeboliger i 25 afdelinger i Aarhus og omegn. Vores nyeste afdeling er det 

bæredygtige byggeri Havnehusene på Aarhus Ø. Vores største afdeling er 

Gellerupparken med ca. 6.800 beboere fordelt på 80 forskellige nationaliteter. 

I Gellerup samarbejder vi med Aarhus Kommune om at gennemføre en 

helhedsplan, som kombinerer store fysiske forandringer med en social 

indsats, så området ændrer karakter fra udsat boligområde til en attraktiv 

bydel.  

 

Brabrand Boligforening består af ca. 160 medarbejdere fordelt med ca. 40 

medarbejdere på vores hovedkontor og ca. 120 medarbejdere i 

boligafdelingerne. Organisationen er funktionsopdelt med et 

ledelsessekretariat, en administrationsafdeling, en driftsafdeling og en 

projektafdeling samt et boligsocialt sekretariat.  

 

Læs mere på bbbo.dk 
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