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STILLINGEN ER BESAT PR. 1. JANUAR 2018
Erfaren Driftsadministrator/Driftsleder til Himmelbjerggården.
Vi er godt i gang med at gennemføre visionen om udviklingen af et inspirationsfællesskab på
Himmelbjerggården og søger derfor en tillidsfuld person, til snarlig tiltrædelse, der kan indgå i den
daglige ledelse og administration af stedet.
Du har mange års relevant erfaring med forskellige former for sagsbehandling/ejendoms,
driftsadministration, driftsregnskab mm. gerne suppleret med gode IT kundskaber. Du skal være i stand
til at arbejde selvstændigt og bevare overblikket i situationer med mange forskelligartede
arbejdsopgaver.
Vi forventer, at du er udadvendt, empatisk og kan kommunikere med både håndværkere, lejere af
forskellig slags og administrative folk. Du har gode evner til at skabe strukturer, der kan forenkle en
hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver og aktiviteter.
Du vil indgå i et team sammen med vores vicevært, håndværkere, frivillige aktører, vores
administration i Holstebro og virksomhedens ledelse.
Dine konkrete arbejdsopgaver vil bl.a. være;
Driftsansvarlig for en bygningsmasse med 14 huse samt ca. 20 hk naturskønt område.
Erhvervs, bolig og lokale udlejning til forskellige aktiviteter.
Byggestyring af mindre byggeprojekter.
Personaleledelse.
Udvikling af området og projektet i samarbejde med ledelsen.
Mere om stillingen:
Stillingen opslås som deltidsstilling (25-30 timer), dog med mulighed for fuldtid på sigt indenfor
fleksible rammer. Der kan evt. indgå en funktionærbolig i stillingen med plads til en familie. Du skal
have lyst til en livsstil som minder om livet på en højskole hvor du indgår i fællesskabet også udenfor
normal arbejdstid.

Løn forhandles individuelt efter anciennitet og kvalifikationer.
Er du en ildsjæl som har lyst til at være en del at teamet på Himmelbjerggården så send din skriftlige
ansøgning og CV inden 1. november til:
info@himmelbjerggaarden.com
Himmelbjerggården er drevet som en socialøkonomisk virksomhed og har som sin vision at blive et
nordisk inspirationsfællesskab forankret i et holistisk menneskesyn med fokus på bæredygtighed. Et
samlingspunkt for en bred vifte af aktiviteter og initiativer som samarbejder på tværs af sektorer og
inspirerer til nytænkning og konkrete, positive forandringer for den enkelte og det samfund vi lever i.
Se mere på www.himmelbjerggaarden.com

