
HedeDanmark a/s søger 
driftsleder til driftscenter Herning

www.hededanmark.dk 

HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Med mere end 1.000 medarbejdere og en 
årlig omsætning på ca. 1,7 mia. kr. er vi Danmarks største og ledende inden for serviceydelser til skoven, det åbne land, have- og parkanlæg 
samt det åbne rum i byerne. Vi er ejet af foreningen Det danske Hedeselskab, som arbejder for at fremme udviklingen af naturværdier og natur-
ressourcer. Læs mere om HedeDanmark a/s på www.hededanmark.dk 

HedeDanmark, Outdoor Facility 
Service søger driftsleder til ledelse 
af vores driftscenter i Herning, der 
beskæftiger ca. 15 medarbejdere og  
et større antal underentreprenører.  
Primære opgaver er pleje- og service- 
opgaver for private virksomheder, 
grønne anlægsopgaver, drift og 
vedligeholdelse af offentlige arealer 
samt vintertjeneste. 

Som driftsleder har du ansvar for 
udvikling af forretningen og medar-
bejderne i din afdeling. Du vil blive en 
del af et stærkt team bestående af 
øvrige driftsledere i regionen, regions-
chefen og HedeDanmarks storkunde-
afdeling.

Dine opgaver bliver: 
�  driftsledelse af pleje- og vedlige- 

holdelsesopgaver samt vinter-
tjeneste

�  personaleledelse, udvikling af dine 
medarbejdere og underleverandører

�  udvikling af vores kunderelationer 
og samarbejdsformer

�  økonomiansvar på afdelingsniveau 

Vi forventer, at du: 
�  har gjort dig konkrete erfaringer 

med de ledelsesopgaver, der  
beskrives i stillingen 

�  er resultatorienteret og besidder 
god forretningssans 

�  er serviceorienteret og kvalitets-
bevidst

�  er et udadvendt og kommunike-
rende menneske med et positivt 
sind

�  har en engagerende og tillidsvæk-
kende ledelsesstil 

�  er superbruger af Microsoft Office-
pakken samt evner at benytte 
øvrige it-baserede driftsløsninger

�  har en relevant uddannelse inden 
for det grønne område – som  
skov- og landskabsingeniør,  
anlægsgartnertekniker, jordbrugs-
teknolog eller lignende

Vi tilbyder dig:
�  at blive en del af en stor, dynamisk 

og velkonsolideret virksomhed 
�  at blive en del af en virksomhed 

med stort fokus på faglig og  
personlig udvikling

�  et godt kollegialt fællesskab
�  et spændende job med stor ind-

flydelse på egen hverdag
�  37 timer/uge, flekstid og løn efter 

kvalifikationer

Kontakt:
Har du spørgsmål til stillingen, er du 
velkommen til at kontakte regions-
chef John Iskov på M: 40 40 79 10. 

Er du interesseret i stillingen, kan du 
gå ind på www.hededanmark.dk/job 
og udfylde en elektronisk ansøgning; 
herunder vedhæfte ansøgning og cv. 

Din ansøgning skal være os i hænde 
senest den 1. september 2014.


