Daglig leder - Målselv boligbygg og eiendom KF
Målselv boligbygg og eiendom KF er under utvikling, og skal håndtere kommunens eierskap, samt forestå forvaltning, drift og vedlikehold av
kommunens boliger og øvrig eiendom i Målselv på en kostnadseffektiv måte. Formålsbygg inngår ikke i Foretakets portefølje.
Foretaket skal også være et næringsmessig virkemiddel for å fremskaffe arealer for fremtidig utvikling i kommunen herunder kjøpe, utvikle
eiendommer som naturlig ligger under en kommune å utvikle, for å sikre arealer til fremtidens Målselv. Driften skal baseres på en økonomisk
vurdering av hvordan foretakets verdier best kan forvaltes, med sikte på å bevare og øke den totale verdien av kommunens eiendommer.
Vi søker etter en engasjert, selvstendig og nyskapende daglig leder
Du får anledning til å bygge opp virksomheten i tråd med våre vedtekter. Det gis både stor frihet til å strukturere virksomheten og økonomisk
ansvar i samråd med foretakets styre.
Kvalifikasjoner
Du som søker har utdanning gjerne på bachelor eller masternivå, og arbeidserfaring fra eiendomsforvaltning/-utvikling eller annet relevant
arbeid innen prosjektutvikling. Vi ser gjerne at du har utdannelse innen økonomi, ingeniørfag eller lignende. Har du relevant arbeidserfaring,
og vil være med på å utvikle Målselv kommune til å være attraktiv for både innbyggerne og næringslivet, vil vi gjerne motta din søknad.
Nyutdanna kan også søke.
Personlige egenskaper
Vi ønsker at du
Har gjennomføringsevne
Har god økonomiforståelse
Er resultatorientert og innstilt på dialog og teamarbeid
Ser behovene og menneskene vi legger til rette for
I tillegg vil glimt i øye og evne til å turnere ulike baller på en gang, bli verdsatt
Vi tilbyr
Gode lønns- og arbeidsvilkår med kommunale pensjons- og forsikringsordninger.
En spennende arbeidshverdag med stort spekter fra daglig drift til langsiktige vyer og konsekvenser for Målselvsamfunnet.
Arbeidssted i Målselv; avklares i dialog med søker.
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