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Strategisk leder med gode kommunikationsevner  
 
 
ØsterBO er en moderne og veldrevet boligorganisation i rivende udvikling. Vi har i dag mere end 
3.400 boligenheder. Vi er en servicevirksomhed med stor fokus på at tilbyde vores beboere gode 
og sunde boliger til en fornuftig husleje samt et godt serviceniveau i den daglige drift af 
boligområderne. Vi arbejder løbende på at fremtidssikre og modernisere vores boliger og deltager 
i områdefornyelse og byudvikling i Vejle.  
  
 
Udviklingschef  
Har du lyst til at være en bærende kraft, når det handler om at sikre stabiliteten og udviklingen i 
ØsterBO, og er du en erfaren og engageret leder, som har lyst til at stå i spidsen for dedikerede 
medarbejdere i en velfungerende afdeling med ansvaret for vores bygninger og anlæg samt alle 
byggeaktiviteter, hvad enten det er renovering eller nybyggeri.  
 
ØsterBO søger en leder, som har lyst til at være en del af en veldrevet boligorganisation, og som 
ønsker at spille en vigtig rolle i en virksomhed, der har en afgørende betydning for en stor del af 
lokalsamfundet i Vejle Kommune. Den nye udviklingschef får en betydningsfuld rolle og skal i tæt 
samarbejde med den øvrige ledelse sørge for at fastholde ØsterBOs stærke position blandt 
beboerne samt videreudvikle organisationen med henblik på digitalisering og automatisering af 
processer.  
 
Med reference til direktøren bliver du ansvarlig for at lede og udvikle teknisk afdelings dedikerede 
og dygtige medarbejdere. Du bliver overordnet ansvarlig for selskabets bygninger og anlæg samt 
rollen som bygherrerepræsentant på boligorganisationens byggeaktiviteter. Derudover bliver du 
overordnet ansvarlig for kontakten til vores afdelingsbestyrelser.  
 
Vi søger nu en ny engageret kollega til vores team, som bygger på ansvarlighed, fællesskab, 
samarbejde, vidensdeling og godt humør.  
 
 
Din profil  
Du er en dygtig og engageret leder, som har den vedholdenhed, der er nødvendig for at opnå 
succes i din afdeling. Du er god til at samarbejde, engagere og motivere, og du har fokus på at 
opfylde aftaler og tidsplaner. Du er udadvendt og evner at tale med alle typer mennesker. Du er 
diplomatisk, beslutningsdygtig og trives med at arbejde i en politisk drevet virksomhed.  
Løn efter kvalifikationer. Der afholdes samtaler løbende.  
 
 
Kontakt udviklingschef Pia Lyngdrup Nedergaard for yderligere information på mail 

pln@osterbo.dk eller telefon 2171 3219. 


