
Driftschef 
Vil du stå for projekter på tværs af vores afdelinger, hvor du sikrer, at alle opgaver bliver løst til 
tiden? 

Du kommer til at arbejde tæt sammen med afdelingsbestyrelser, kolleger og eksterne håndværkere, når du 
koordinerer projekter på tværs af vores driftsområder i Storkøbenhavn og Nordsjælland.

Det gør du i en virksomhed, hvor der er meget korte beslutningsprocesser og kort til den endelige beslutning. 
Derfor kan du altid rykke hurtigt på dine opgaver og idéer. 

Velkommen til Boligforeningen VIBO 

Hos Boligforeningen VIBO administrerer vi ca. 6.000 almene boliger i København og Nordsjælland. Du bliver 
en del af vores kontor på Sankt Peder Stræde i København sammen med 8 kolleger. 

Herfra leder du projekter og opgaver henover vores 4 geografiske områder. 

Stå for projekter på tværs af vores afdelinger 

Dine konkrete opgaver bliver, at du af vores afdelinger står for: 

▪ at udarbejde tilstandsrapporter
▪ mindre projekter – det kan fx være, at vi skal have en ny elevator, nye serviceaftaler på

elektrolysebehandlinger eller et nyt gårdanlæg
▪ implementere ny lovgivning.

På projekterne står du for udbuddet, diskuterer tilbuddene med afdelingsbestyrelserne, entrerer tilbuddet og 
sikrer, at regningen betales, når opgaven er løst. Igennem hvert projekt har du kontakten med
håndværkerne og afdelingsbestyrelserne. 

Du får tingene til at ske 

Arbejdet løser du som udgangspunkt inden for normal kontortid. Du har dog enkelte møder, som kan ligge 
om aftenen, men det er i et omfang, så du kan få arbejde og privatliv til at harmonere. 

”Det er dig, der får tingene til at ske. Derfor er det vigtigt, at du følger op på dine aftaler med både 
afdelingsbestyrelser og håndværkere, så alle holder deres aftaler. Det gode er så, at du snakker 
direkte med dem, du arbejder sammen med, så du kender dem godt,” fortæller områdechef Henrik
Nielsen. 

Teknisk forståelse og indsigt i den almene sektor 

Vi sammensætter rollen ud fra dine kompetencer. Har du fx stor viden om varmecentraler, kan du blive vores 
ekspert på det. Måske vil stå du for et par afdelinger ved siden af det tværfaglige. Det finder vi ud af 
sammen. 

Herudover forestiller vi os, at du: 



▪ har god teknisk forståelse – det kan være, du er bygningskonstruktør, har en anden teknisk 
uddannelse eller har opbygget din viden gennem erfaring

▪ har kendskab til den almene sektor
▪ kender Unik Bolig4, og det er en fordel, hvis du også kender funktionen iByg
▪ har kørekort og bil, så du kan komme ud til de afdelinger, der ligger langt fra kontoret – i København 

er det ofte nemmere med det offentlige, taxa eller en cykel.

Interesseret? 

Jobindex er rekrutteringspartner på denne stilling. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at 
kontakte rekrutteringskonsulent Jeppe Secher på 72 45 91 06. 

Send din ansøgning og dit CV allerede i dag og senest den 14. juni 2019 via boksen "Søg jobbet online". 
Der afholdes løbende samtaler, og vi forbeholder os retten til at afslutte processen før tid, hvis vi finder den 
rette. Tiltrædelse efter nærmere aftale. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Kvalitetsboliger, god økonomi og godt naboskab 

I Boligforeningen VIBO råder vi over omkring 6000 almene lejeboliger i København og Nordsjælland. De 
fleste har adresse i etagebyggeri med grønne fællesarealer og gode parkeringsmuligheder, men vi har også 
rækkehuse med egne haver, tæt på skov og strand. 

Vi har ældreboliger og ungdomsboliger, boliger med et værelse og boliger med fem værelser. Vi har kort 
sagt en bred vifte af lejemål til rådighed med plads til alle typer mennesker og behov. 


