
 

 

 

Stillingsbeskrivelse: 
Driftschef 

Ansvarsområde og forventning til driftschefen 

 

Driftschefen er sparringspartner for såvel afdelingsbestyrelser som for 

medarbejdere i forbindelse med effektiv drift af servicecentrene.  

Driftschefen skal sikre en tilfredsstillende og effektiv drift af servicecentrene og 

BB Service.  

Driftschefen sikrer, at beslutninger vedr. driftsområdet, som træffes af 

boligforeningens repræsentantskab, bestyrelse og direktion føres ud i livet. 

Driftschefen har det ledelsesmæssige ansvar for servicelederne i 

servicecentrene, driftschefen for BB Service samt for supportfunktioner i 

teknisk afdeling, herunder planlægning af opgaver, ferie m.v., afholdelse af 

MUS samt deltagelse i diverse personalesamtaler. Driftschefen ansætter, 

afskediger og udvikler nyt personale i samarbejde med den relevante leder 

samt HR-chef. 

Driftschefen skal besidde evnen til at kunne arbejde både strategisk og 

operationelt i detaljen - og med blik for hvilke detaljer, der er vigtige. 

Driftschefen har en aktiv og drivende rolle i samarbejdet og sparringen med 

projektafdeling i processen fra projekt til opstart af drift. 

Driftschefen sikrer i kraft af udstråling og handling, at samarbejdspartnere og 

beboere oplever Brabrand Boligforening som en professionel og 

serviceorienteret organisation. 
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Arbejdsopgaver - ikke udtømmende: 

• Ansvarlig for at sikre planlægning og koordinering af opgaverne i 
servicecentrene i samarbejde med servicelederne 

• Ansvarlig for at sikre tilsyn med/kontrol af udvendige og indvendige 

fællesarealer samt bygninger 
• Ansvarlig for at sikre, at alle bygningsreglementer følges iht. gældende 

lovgivning 
• Ansvarlig for at sikre orden og renlighed i de grønne områder, 

parkerings-og -gangarealer, affaldshåndtering, vaskerier m.v. (i 

samarbejde med serviceleder) 
• Ansvarlig for sikre, at der hersker et optimalt fysisk og psykisk 

arbejdsmiljø – bl.a. ved at sikre instruktion i anvendelse af korrekte 
midler og redskaber – samt via opkvalificering af medarbejderne til at 
løse opgaverne (i samarbejde med HR-chef) 

• Ansvarlig for at sikre optimale indkøbsaftaler af diverse midler og 
redskaber 

• Endeligt budgetansvar for drift af servicecentrene – herunder 
godkendelse af fakturaer og løbende budgetkontrol 
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Side 2 af 2 

• Ansvarlig for projekt omkring effektivisering i boligforeningen, der 
imødeser det påbudte sparekrav på 8% i 2020. 

• Deltagelse i diverse interne møder samt møder med boligforeningens 
repræsentantskab, foreningsbestyrelse og afdelingsbestyrelser. Der må 
påregnes betydelig mødeaktivitet uden for normal arbejdstid. 

 


