Facility-manager – til forretningsudvikling og ledelse af nyt tiltag
Er du god til at skabe relationer og åbne døre? Har du erfaring med at gennemføre projekter
med flere forskellige samarbejdspartnere indenfor facility, og har du kendskab til
beskæftigelsesområdet?
Vi søger en erfaren facility-manager/projektleder til nyt erhvervsprojekt ”Markedsudvikling
for Glad Service”. Projektet gennemføres i samarbejde med Frederiksberg Kommune og er
støttet af Erhvervsstyrelsen.
Projektet skal udvikle og afprøve partnerskabsmodel(ler) mellem Glad Fonden, som er en
social økonomisk virksomhed (SØV) og private virksomheder. Formålet er at øge
beskæftigelsen for unge under 40 år med (primært kognitivt) handicap indenfor facility
service.
Du skal således være med til at skabe…
• Vækst i Glad Fonden indenfor facility service bl.a. leveranceaftaler med
private og offentlige virksomheder
• Flere jobmulighder for unge med handicap (primært fleksjob), som i henhold til
pensionsreformen forventes af blive delvist selvforsørgende
• Viden og erfaring om måder at samarbejde på (underleverandør,
reserveret udbud eller andet), der kan bruges til etablering af lignende
partnerskaber i andre virksomheder, inkl. afdækning af barrierer og bud på
mulige løsninger
• Viden og erfaring hos alle aktører i partnerskabet om, hvad der skal til for
at udvikle relevante jobs samt fastholde målgruppen i beskæftigelse og ikke mindst - hvordan det sikres, at partnerskabet bidrager til værdi for alle
partnere
Dine opgaver som projektleder omfatter bl.a.…
• Design af model(ler) for forretningsbaseret partnerskab, inkl. formål,
samarbejdsformer og - indhold, roller og ansvar, prissætning mv.
• Indgåelse af aftaler og etablering af samarbejdstrukturer
• Afprøvning af partnerskabsmodel(ler) med afsæt i pilotprojekt med serviceteam
(Frederiksberg borgere) i Glad Service (Glad Fonden)
• Ledelse og fremdrift af projekt og opgveløsning i team
• Opsamling af erfaringer i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, inkl. modellens
bæredygtighed, finansiering, løsning af barrierer mv.
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Vi forventer, at du:
• Har dokumenteret erfaring med facility-management, herunder forretningsudvikling og
kontraktindgåelse
• Har erfaring med igangsætning og styring af nye tiltag samt erfaring med projektledelse
• Er fortrolig med virksomhedsrettet samarbejde og har kendskab til de overordnede
rammer i lovgivningen på beskæftigelsesområdet
• Forstår at skabe overblik og nå resultater indenfor en fastsat tidsramme
• Trives med udfordringer og er god til at tænke ”ud af boksen”
• Er et tillidsvækkende menneske og en stærk kommunikator, der kan sælge en god idé
• Kan navigere i meget forskellige miljøer og få andre med
• Har gode ledelsesevner og kan skabe begejstring
Vi tilbyder:
•
•
•
•

Et spændende udviklingsmiljø med faglighed og humor som bærende værdier
En udfordrende udviklingsopgave med mulighed for at præge strategi og indsatser
En åben, glad og mangfoldig kultur med stærke ildsjæle og kort vej fra idé til handling
En anderledes arbejdsplads, som er banebrydende indenfor sit felt, og som fra starten har
stået for grænseoverskridende aktiviteter

Stillingen er en projektansættelse i foreløbig 1,5 år. Det forventes, at der i løbet af
projektperioden opnås midler til en videre drift af projektets metoder. Løn- og
ansættelsesvilkår efter nærmere aftale. Arbejdssted er i København. Tiltrædelse den 1.
August 2017.
Ansøgningsfrist er den 23. Juni 2017, der indkaldes løbende til samtaler. Ansøgning sendes
til jobopslag@gladfonden.dk.
Du finder yderligere oplysninger om Glad Fonden på www.gladfonden.dk
Glad Fonden
Er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der arbejder indenfor bl.a. medier, kultur,
køkken, service og uddannelse. Alle virksomheder er baseret på et tæt samarbejde mellem
mennesker med og uden handicap.
Vi tror på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det samfund,
vi bor i, rigere, gladere og mere inspirerende.
Vi er godt 250 medarbejdere og 70 elever fordelt på 4 afdelinger. Hovedafdelingen ligger i
København.
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