Formand for Snedker/Tømrer afd.
Håndværkergården Sønderborg
_____________________________________________________________________

Med reference til Områdeleder for Snedker/Tømrer afdelingen på
Håndværkergårde har du nu muligheden for et super job i en afdeling
hvor ikke to dage er ens.
Håndværkergården er en
selvstændig afdeling i henholdsvis
Sønderborg Andelsboligforening
(SAB), Kolstrup Boligforening
(KBO) og Aabenraa
Andelsboligforening (AAAB), som
yder håndværksydelser til
boligforeningerne og deres
beboer.

Håndværkergården i Sønderborg består af i alt 7 faggrupper og p.t.50
ansatte og udfører arbejde inden for områderne anlæg, kloak, murer,
snedker/tømrer, VVS, el og maler, rengøring og gulv.
Håndværkerafdelingerne i Aabenraa består af p.t. 20 ansatte inden for
snedker, murer, el og VVS, maler og gulv.
Ud over håndværkerne er vi i alt 7 personer i vores
administration/ledelse.

Vi har til huse på Agtoftsvej 11 i
Sønderborg og Hjarupvej 49 i
Aabenraa.
Vi er pt. ca. 70 medarbejder,
hvoraf 63 er håndværker der
repræsenterer alle faggrupper, og
står til rådighed for beboerne i
SAB, KBO, og AAAB

Dine arbejdsopgaver bliver:
 Daglig ledelse af Snedker/Tømrer afdelingen i Sønderborg, som
pt. Består af 6 svende.
 Fakturering.
 Tilbudsgivning.
 Koordinering og planlægning af arbejdsopgaver.

Vores mål er at levere
professionelt udførte
håndværksydelser til beboerne.
Håndværkergården
Agtoftsvej 11
DK-6400 Sønderborg
Hjarupvej 49
DK-6200 Aabenraa
Telefon: +45 73 47 34 40
E-mail: hvg@hvg.dk
Web: www.hvg.dk

Håndværkerafdelingerne udfører udelukkende internt arbejde for
medlemsorganisationerne (SAB, AAAB og KBO) samt deres beboer.

Du har:
 Erfaring fra en lignende stilling.
 Uddannelse som Snedker, eller Tømrer.
 Evt. Uddannelse som Bygningskonstruktør.
 Evt. Uddannelse som Byggekoordinator.
 Solid erfaring med IT.
 Kørekort.
Du er:
 En erfaren og struktureret leder, der evner at motivere og udvikle
dine medarbejdere.
 En dygtig og engageret teamleder med et højt energiniveau og din
omgangsform er præget af et godt humør.
 En god formidler og evner at gå forrest.
Du tilbydes:
 Et udfordrende job i en spændende organisation med en god
omgangstone.
 Mulighed for faglig og personlig udvikling.
 Attraktiv Løn.
 Ansættelse på funktionær lign. vilkår.
 Firmabil og telefon.
Tiltrædelse:
 Snarest.
 Ansøgningsfrist den 25 april 2021
Vi lægger vægt på både de menneskelige og de faglige kvalifikationer.
Vil du vide mere om stillingen, eller har du spørgsmål, er du velkommen
til at kontakte Områdeleder James Buhl på telefon 21713495 eller via email jqb@hvg.dk

