
 
 

Driftskoordinator for grønt team. 

Er du til afvekslende opgaver, frie rammer og selvstændig opgaveløsning, så er du muligvis den kommende 
driftskoordinator på Det Grønne Team i HAB.  

Du vil blive ansvarlig for koordinering og ledelse af grønt team, som står for den udvendige renholdelse og 
pleje i HAB´s afdelinger. Herunder også vintervedligeholdelse og drift af maskinparken. Arbejdsopgaverne 
varierer med sæsonen. Du vil nogle dage skulle arbejde administrativt; andre dag udføre manuelle opgaver. 

 

Om dig: 

• Du er pligtopfyldende, arbejdsom og selvstændig. 

• Du har erfaring med ledelse/koordinering. 

• Du har erfaring med administrativt arbejde og kendskab til programmer som Word og Outlook.  

• Du har erfaring med pleje og vedligeholdelse af grønne arealer. 

• Du er engageret og medbringer godt humør og positiv stemning på arbejdspladsen. 

• Du har kendskab til maskiner og vedligeholdelse af disse.  

• Du har kørekort til personbil. 

  

Kort udpluk af vigtige arbejdsopgaver: 

• Koordinering og daglig ledelse af dit team på ca. 10 medarbejdere, herunder arbejdstid og 
opgavefordeling. 

• Administrativt bindeled til øvrige grupper i HAB, herunder administrationen og servicecenteret.  

• Koordinere arbejdsopgaver og arbejdstid. 

• Planlægge vinterberedskab 

• Vedligehold af udvalgt afdelinger, herunder græsklipning, hækklipning og renholdelse. 

• Kommunikation med beboerne.  

• Snerydning og saltning. 

 

Om virksomheden: 

HAB er en almennyttig boligforening, der administrerer godt 2.300 boliger i Haderslev Kommune.  

HAB blev stiftet som Haderslev Andels Boligforening i 1938, og vi har skabt rammerne om gode hjem lige 
siden. 



 
I dag er vi en moderne og smidig boligorganisation, som samarbejder bredt med mange aktører, offentlige 
som private. 

Du tilbydes: 

Et spændende og afvekslende job i en virksomhed med fokus på at gøre en forskel for både beboere og 
medarbejdere.  

Frihed under ansvar. 

Muligheden for medindflydelse og planlægning af egne arbejdsopgaver. 

En løn, der matcher dine kvalifikationer. Hertil pension og sundhedsforsikring. 

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning på mailadressen HBC@hab-bolig.dk. 

Sidste frist for ansøgning er den 26. april 2019 med samtaler umiddelbart efter.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Inspektør Hans-Peder Bollerup Callesen på 
telefon: 2043 7978. 

 

Med venlig hilsen 

Hans-Peder Bollerup Callesen 

Inspektør, HAB. 
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