djursBO søger ny inspektør til ejendomsdrift
Stillingen

Din profil

djursBO søger en ny inspektør der selvstændigt kan varetage
tekniske og administrative driftsopgaver. Dit primære
arbejdsområde bliver ansvar for drift og vedligeholdelse af en del
af vore eksisterende boligafdelinger.
Du vil komme til at stå i spidsen for udviklingen vedrørende
serviceforbedringer, effektivisering og samarbejde med
beboerdemokratiet omkring driften.
Stillingen indgår i vores driftsledelsesteam, hvor i alt tre kolleger
deler opgaverne indenfor byggeri, renoveringer,
drift/vedligehold, og ledelse.

Du er uddannet bygningskonstruktør eller har tilsvarende teknisk
uddannelse. Du har erfaring med drift og vedligehold af
bygninger og udeområder, og agerer serviceminded,
professionelt og struktureret. Du kan arbejde selvstændigt og
holde mange bolde i luften. Du er rutineret IT – bruger og kan
hurtigt tilegne dig viden i nye systemer.

Dine arbejdsopgaver vil være:
 At lede ejendomsfunktionærerne i dit område, herunder
udvikle service og samarbejde om driften i vores
afdelinger
 At udarbejde og opdatere 10 årige drift- og
vedligeholdelsesplaner
 Tæt samarbejde med afdelingsbestyrelserne om drift og
vedligeholdelse i afdelingerne, og sammen med ledelsen
udvikle dette område
 At følge op på driftskonti og bidrage til effektivisering af
procedurer, fx i forbindelse med indkøb i afdelingerne
 Syn af lejligheder og flyttesagsbehandling
 Projektledelse af mindre renoveringsprojekter
 Deltagelse i aftenmøder

Vi tilbyder
Et udviklende job i en spændende organisation i hastig udvikling,
med gode ansættelsesforhold, løn og pension iht. overenskomst,
kørselsordning i egen bil efter statens takster, samt en fælles
sundhedsforsikring.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte direktør Dennis
Larsen på tlf. 87 52 15 22 eller mail: dla@djursbo.dk

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning til mail@djursbo.dk. Den skal være os i
hænde senest fredag d. 15. januar 2016. Ansættelsessamtaler
afholdes i uge 3.
djursBO er en almen boligorganisation, som er beliggende i Syddjurs
Kommune, og som råder over mere end 1.700 boliger til unge, ældre,
familier og enlige. djursBO er etableret d. 1. april 2012 som en
sammenlægning af Boligforeningen Djursland og Ebeltoft Boligselskab.
Administrationen har hovedsæde i Hornslet.

