
Driftschef 
Vi vil være landets førende og foretrukne valg til flyttelejligheder. Vi søger derfor en driftschef, har du talent for salg 
og forstår at sætte dit netværk i spil er det dig vi søger!  

CC Facility er landsdækkende virksomhed, vi leverer 360 graders Facility services til boligsektoren. Vores Facility 
services omhandler bl.a. ejendomsservice, trappevask, vinduespolering, flyttelejligheder, hovedrengøringer og 
vicevært services.  

Du kommer måske fra et boligselskab, et større malerfirma, byggefirma eller et stort administrations eller 
ejendomsselskab.  

Du har stor erfaring med at koordinere indsatserne i processen med flyttelejligheder, du forstår at skabe værdi for 
kunderne samtidigt med, at du har en veludviklet forretningssans.  

Som person er du drevet af at sælge dit produkt, du fungerer godt en i hverdag, hvor du skiftevis drifter og udvikler og 
opbygger din afdeling.  

Du er kendt i den almennyttige boligbranche og har et stort netværk i branchen, som du formår at sætte i spil i din 
hverdag.  

Jobbet: 

C.C. koncernen har en ambitiøs vækststrategi. For at få succes i jobbet skal du være målrettet og drevet af, at finde nye 
innovative måder at udvikle vores Facility services på.  

• Du er selvledende, du kan selv drive processer, sætte dig selv i gang og koordinere dine opgaver. 
• Du er god til, at skabe resultater af højeste kvalitet. 
• Du kan tale med alle mennesker, du stortrives med masser af kundekontakt og nyder at lave 

kundeløsninger/salg ud fra vores Facility services 
• Du har gode samarbejdsevner og du er en stærk formidler, folk lytter til dig, hvad enten det er kollegaer eller 

kunder. 
• Du trives med at tage ansvar, du trives med at gøre tingene ordentligt og grundigt, faktisk kan du slet ikke lade 

være. 

Vi er en ambitiøs virksomhed i rivende udvikling. Vi har flere udviklingsprocesser i gang herunder udvidelse af vores 
flyttelejligheds portefølje. CC-koncernen er en familiedrevet virksomhed. Vi er alle drevet af en fælles entreprenørånd 
og omgangstonen er kendetegnet ved at være uformel og humoristisk.  

Vi tilbyder: 

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource til at opnå de bedste resultater. Vi sørger altid for at være nytænkende 
og forbedre vores arbejdsmetoder. Vi har desuden overenskomst og prioriterer vores medarbejders trivsel højt.  

En spændende og udfordrende stilling, hvor du har stor indflydelse på din hverdag. Muligheder for personlig og faglig 
udvikling.  

Firmabil og løn som modsvarer stillingens krav samt pensionsordning. Hertil kommer frokostordning, 
arbejdsbeklædning samt diverse personalegoder.  

Ansøgning: 

Ansøgningsfrist d. 20. juni. Samtaler afholdes den 22. juni 2021 i Glostrup. Eventuelt 2. samtale afholdes den 25. 
juni 2021.Du kan forvente, at du skal gennemføre en talenttest TT38 mellem 1. og 2. samtale.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte salgsdirektør Lars Wilk Røhrmann på telefon 91 85 34 
96 
 


