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DRIFTSLEDER TIL SKIVE KOMMUNE 

FULDTIDSSTILLING, DAGLIG BYGNINGSRENGØRING 

Energisk og ansvarsbevidst driftsleder søges til betjening af vores kunder og servicemedarbejdere 

 i Skive Kommune 
 

Er en stor berøringsflade noget for dig? Kan du lide at arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med 
ledelseskollega? Værdsætter du ordentlighed i alle aspekter? 

…så kan det være, at det er DIG, vi leder efter!  

Vi søger en kollega, der er interesseret i: 

➢ At sætte ordentlighed højt på dagsordenen og sikre, at alle spilleregler overholdes 
➢ At have ansvaret for den daglige overholdelse af rengøringsaftalen med kommunen 
➢ At arbejde tæt sammen og sparre med servicelederkollega i samme kommune  
➢ At vejlede, instruere og motivere rengøringsmedarbejdere til at yde deres bedste 
➢ At gennemføre kvalitetskontroller af den leverede rengøringsydelse 
➢ At yde en kundeservice i top og sikre stærke kunderelationer gennem proaktiv dialog 

 

Vi forventer, at du: 

➢ har erfaring med lignende job – det er en fordel, hvis du har erfaring med drift af offentlige kunder 
➢ kan agere selvstændigt og med stor pondus 
➢ har fagteknisk viden  
➢ kan håndtere og reagere på hyppigt gennemførte eksterne kvalitetskontroller 
➢ trives med en omskiftelig hverdag med vekslende arbejdstider  
➢ bevarer roen og overblikket i pressede situationer 
➢ har gode danskkundskaber – i skrift og tale 
➢ kan gøre dig forståelig på engelsk 
➢ er god til og nysgerrig efter at tilegne dig god viden og lære fra dig 
➢ kan sikre medarbejdertrivsel gennem engagement og nærvær 
➢ har basale IT-kundskaber og er klar på at anvende digitale værktøjer i den hverdag 
➢ kan fremvise en tilfredsstillende straffeattest 
➢ har kørekort til bil 
➢ bor i Skive Kommune eller én af nabokommunerne 

Danren Bogdol er en af markedets velanskrevne leverandører af rengøring og facility service-løsninger. Vi er et 
veletableret firma, som har leveret rengøring af høj kvalitet til private og offentlige kunder i mange år. Danren 
Bogdol dækker det meste af landet, har hovedsæde i Odense og et driftskontor i Glostrup. Vi indgår 
rengøringskontrakt med Rebild Kommune og søger derfor en serviceleder, der er klar på at gøre en ren forskel. 
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Vi kan tilbyde: 

➢ Mulighed for at sætte sit eget præg på opgaveløsningen 
➢ Engagerede kolleger 
➢ En arbejdsplads, hvor der er plads til et grin i en travl hverdag 
➢ Løn efter kvalifikationer og indsats 
➢ Firmabil på gule eller hvide plader 

 

Tiltrædelse:  

Snarest 

 

Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte driftschef Charlotte Egestrand 
på e-mail cea@danrenbogdol.dk eller på telefon 6616 2201.  

 

Ansøgning:  

Stillingen søges digitalt her snarest muligt og senest den 11. april 2023 kl. 10:00.  Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

DANREN BOGDOL betragter mangfoldighed som en styrke, og vi opfordrer derfor alle uanset alder, køn, 
seksualitet, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge vores ledige stillinger

mailto:cea@danrenbogdol.dk
https://portal.lessor.dk/ats/ats.html#/danrenbogdoljobs/postings/78549
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VI GLÆDER OS TIL AT LÆSE DIN ANSØGNING! 
 

 

Hvem er vi? 

DANREN BOGDOL A/S blev grundlagt i marts 1978 under navnet DANREN A/S - et 
navn, der blev bibeholdt helt frem til slutningen af 2016. I starten specialiserede vi os 
hovedsageligt i rengøring af kontorer, banker, skoler og institutioner, men tilbyder i 
dag rengøring og beslægtede serviceydelser til virksomheder inden for mange 
forskellige brancher.  

I dag er DANREN BOGDOL ejet af tyske BOGDOL Verwaltungs- und Immobilien 
GmbH, hvilket betyder, at vi fremstår som en stærk og professionel 
samarbejdspartner. 

     Læs mere på www.danrenbogdol.dk      

Vi opfylder   

 

 
 

http://www.danrenbogdol.dk/

