
Serviceleder med ambitioner
søges til B45 
Har du lyst til at arbejde i et boligselskab, hvor der er stor udvikling, 
beslutningsvejen er kort og humøret er højt? 

Kan du se dig selv optimere vedligeholdelse og drift af ejendomme, vil du samtidig være med til at sikre en god 
service for vores beboere og har du ambitioner om at overtage rollen som driftschef inden for en årrække, så glæ-
der vi os til at modtage din ansøgning.

Dine primære ansvarsområder er følgende: 
• Fuld ansvar for arbejdsfordeling og daglig ledelse af 11 servicemedarbejdere.  
• Bidrage til og opfølgning af PPV-planer (planlagt og periodisk vedligeholdelse).
• Indhentning af tilbud i forbindelse med arbejder i afdelingerne.
• Sikre at sikkerhed og arbejdsmiljø varetages efter gældende lovgivning.

Dine kvalifikationer og personprofil
Du er struktureret, initiativrig, god til at kommunikere og har humoristisk sans. 
Du er samtidig løsningsorienteret og sætter en ære i at nå de fælles mål. 
Din positive og effektive tilgang til opgaverne gør, at du ser løsninger frem for begrænsninger.
Du brænder for at give vores beboere den bedste service og samtidig gøre tingene smartere ved at udnytte vores 
it-systemer og den digitale kommunikation optimalt. 
Du har en bred viden om alle fag inden for ejendomsdrift og er god til at gennemskue problemstillinger, herunder 
bakke dine medarbejdere op i fejlfinding, uanset om der er problemer med afløb, fejl i ventilationsanlæg, hvis 
elevatoren driller m.v.
Du er en person, som lever og trives i en dynamisk organisation, der er i konstant bevægelse. 

Løn og ansættelsesforhold 
Vi tilbyder en konkurrencedygtig løn og pensionsordning med indbygget sundhedsforsikring samt flere personale-
goder. Du får mulighed for såvel faglig som personlig videreudvikling.
Stillingen er en fast stilling på fuld tid. Du skal have kørekort og en ren straffe- og børneattest.

Hvem er vi
I B45 arbejder vi hele tiden på at være et skridt foran og planlægge opgaverne, så selskabets ca. 1.500 lejemål altid 
fremstår pæne og velvedligeholdte.
B45 er inde i en rivende udvikling og har gennem de sidste år renoveret en stor del af boligmassen samt opført 170 
nye boliger. Vi forventer at opføre yderligere ca. 100 boliger over de næste år.
Vi arbejder hele tiden på at løse opgaverne nemmere og smartere end vi gjorde i går. 
Du vil opleve en meget flad organisation, hvor alle arbejder sammen og alle hjælper til, hvis der er travlt.   
Vi har en størrelse, der gør, at vi har et rigtig godt og bredt overblik over selskabet, kender vores beboere og der-
med kan yde den service, der skal til for at sikre selskabet i fremtiden.  
Du vil opleve, at vi har tiden, evnerne og økonomien til at udføre opgaverne rigtigt og følge dem helt til dørs. 

Vores nuværende driftschef vil hovedsageligt arbejde med nye projekter og forretningsudvikling fremover, men vil 
samtidig være din sparringspartner og sikre, at du bliver guidet godt ind i dit nye job.

Spørgsmål til stillingen?
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte driftschef Bjarne B. Pedersen på telefon 2041 0696 eller direktør
Anders Lisvad på telefon 2346 5230.

Din ansøgning
Send din ansøgning på mail til: job@b45.dk. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Vi indkalder løbende til 
samtaler og deadline for ansøgning er den 30. juli 2022.

Boligselskabet administrerer og bygger boliger. Boligselskabet administrerer ca. 1.500 lejemål i Norddjurs og Syd-
djurs Kommune. Der lægges vægt på rettidig omhu, gode personaleforhold med mulighed for efteruddannelse. 
Der er 20 ansatte, heraf 8 ansatte i administrationen og 12 i serviceafdelingen. 

Vi er tæt på stranden, plantagen og bylivet
Renoveringen af B45s bo
liger på De Licthenbergs 
Vej, ikke langt fra havnen 
i Grenaa, er i fuld gang, 
og mange af lejlighederne 
er allerede beboet. Parret 
Rigmor Bjerre og Bent 
Boserup har boet her i godt 
et halvt år, og de er særligt 
glade for beliggenheden tæt 
på stranden, plantagen og 
byen. 

De kom fra et stort byhus 
med masser af plads og 
en stor have, men flyttede 
i sommer ind i en lejlighed 
på 110 kvm. på De Lich
tenbergs Vej i Grenaa. Det 
har parret på ingen måde 
fortrudt. 
„Det var et godt valg, vi 
tog, for vi er så glade for at 
bo her. Lejligheden er flot 
renoveret, alt er nyt og så 
er der et helt fantastisk lys i 
alle rum. Når solen skinner 
er her bare så dejligt. Og så 
har vi naturen lige udenfor 
døren,” forklarer Rigmor, og 
Bent supplerer: 
„Vi har kun godt at sige om 
lejlighederne, området og de, 
som bor her.” 

Stor altan og elevator 
Parret på 79 og 81 år læg
ger ikke skjul på, at de ikke 
havde valgt at bo i en lejlig
hed på 1. sal, hvis der ikke 
var blevet lavet en elevator i 
den nyrenoverede opgang. 
„Vi er jo ikke unge mere, 
så det er vigtigt for os. Når 
vi har været ude at handle 

stort ind, så smider vi det 
bare ind i elevatoren. Det 
gælder også, når vi på et 
tidspunkt ikke kan gå op ad 
trapperne længere. Vi vil jo 
ikke flytte igen, men blive 
her,” fortæller Rigmor. 
Bent er meget enig. 
„Nej, vi skal bæres herfra,” 
siger han med et smil i øjet. 
„Og så er der en stor og læk
ker altan, hvor der er plads 
til grillen, og vi kan nyde 
vejret. Vi nåede lige at opleve 
noget af sommeren på alta
nen sidste år,” fortæller han, 
og Rigmor nikker. 
„Altanen er bestemt god

kendt, og så ligger den ret 
ugeneret, så vi ikke føler os 
overvåget på nogen måde, 

når vi opholder os derude,” 
påpeger hun. 

Noget andet end dengang 
De ni blokke er fra 60’erne, 
og Bent er faktisk flyttet til
bage, da han har boet i en 
dem for mange år siden. 
„Jeg mener, at det var i 
nummer 41 eller 43, men 

her var helt anderledes 
dengang,” forklarer Bent og 
fortsætter: 
„Der er sket rigtig meget 
både med området, bygning
erne og de, som bor her. 
Men jeg kender jo til belig
genheden, og den kan man 
ikke klage over. Alt, hvad 
man skal bruge, ligger tæt 
på,” siger han. 
„Vi har skoven, havnen, 
fiskemanden, byen og gode 
indkøbsmuligheder tæt på, 
og der er ikke ret langt til en 
gåtur på stranden. Alt, hvad 
vi skal bruge, ligger lige uden 
for døren,” forklarer Rigmor.

Parret oplever, at de, der 
flytter ind i de nyrenoverede 
boliger, er forskellige menne
sker.
„Det er en meget blandet 

sammensætning. Vi møder 
både ældre, enlige og famili
er med børn i opgangen, på 
legepladserne og i området 
generelt. Her er plads til 
alle,” afslutter Bent.

FAKTA
De ni blokke på De Lich
tenbergs Vej er opført i tre 
etager i 196162.
 
1. september 2018  startede 
B45 en totalrenovering af 
hele bebyggelsen. Den vil 
strække sig over tre år.

Alle 145 lejligheder er 
familieboliger i størrelser fra 
2 værelser på 67 kvm til 4 
værelser på 126 kvm.

Alle lejligheder har egen 
altan, depotrum, adgang til 
fællesvaskeri samt mulighed 
for egen vaskemaskine. Det 
er tilladt at have en indekat.
Mange af lejlighederne har 
adgang via elevator.

Totalrenoveringen har et sam
let budget på ca. 180 mio. 
kr. og en lang række lokale 
virksomheder er involveret i 
arbejdet.

»Det var et godt valg, 
vi tog, for vi er så glade 

for at bo her«
»Lejligheden er flot 

 renoveret, alt er nyt 
og så er der et helt 

fantastisk lys i alle rum«

Rigmor Bjerre og Bent Boserup er meget glade for 
at bo hos B45 på De Lichtenbergs Vej

B45 er ved at totalrenovere alle lejlighederne i de 
ni blokke på De Lichtenbergs Vej
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– gør det let at bo godt

Besøg os og få gratis 
medlemsskab af B45 hele 2020*

1) Kom forbi STAND 16 på Grenaa Forårsmesse i Grenaa Idrætscenter, Ydesvej 2, 
 den 14. og 15. marts kl. 10.00  16.00 og hør mere om dine mange boligmuligheder hos os,
 blandt andet Åbyen og De Lichtenbergs Vej.

2) Kom til ÅBENT HUS på De Lichtenbergs Vej 7377, lørdag den 28. marts kl. 10.00  14.00 
 og se de nyrenoverede lejligheder. Nr. 73 er møbleret af Schmidt Huset og gardiner fra Bolig Nyt 
 kan også ses i lejligheden.

*) Du skal møde op til et af de to arrangementer og tegne medlemsskabet. Medlemsskab i et år er gratis som passivt medlem.

Åbyen De Lichtenbergs Vej

– nye spændende boliger – totalrenoverede boliger
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