VD- Borås kommuns Parkerings AB
Arbetsplatsbeskrivning Borås kommuns Parkerings AB är ett kommunalt bolag som ingår i företagskoncernen Borås Stadshus AB. Bolaget har en politiskt tillsatt styrelse vars sammansättning
speglar Borås kommunfullmäktige.
Boråsregionen är ett expansivt områden och Borås kommuns Parkerings AB bidrar till en hållbar
stadsutveckling genom ett effektivt byggande av fler parkeringsanläggningar i strategiska lägen. Vi
arbetar strategiskt utifrån kommunens övergripande mål om att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik samt minska trafikens miljöbelastning genom parkeringsstyrning. Bolaget har 17 anställda
och omsätter cirka 37 Mkr. Bolaget ska inom Borås kommun förvärva, uppföra och
förvalta parkeringsanläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Vi söker nu dig som kan ta vid och leda och vidareutveckla Borås kommuns Parkerings AB:s organisation strategiskt, operativt och ekonomiskt.
Anställningsform Tillsvidare
Omfattning 100%
Tillträde Enligt överenskommelse
Lönebeskrivning Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag 2017-06-07
Arbetsuppgifter Ditt arbete som VD bygger på vår ägares riktlinjer som utgör grunden för planering
och prioritering av bolagets verksamhet. Som VD kommer du att vara ytterst ansvarig för att bolaget
når sina utvecklings- och resultatmål och du kommer att rapportera till bolagets styrelse enligt aktiebolagslagen. Detta kräver bland annat ett professionellt, engagerat och ansvarstagande ledarskap för
bolagets verksamhet.
Du kommer att:
- tillsammans med ledningsgruppen arbeta fram bolagets mål genom en årlig budget och verksamhetsplan, med utgångspunkt från ägarens direktiv och riktlinjer.
- ansvara för att bygga goda relationer med kunder, kommunens politiker, tjänstemän,
företag, leverantörer och samarbetspartners.
- utveckla bolaget och tillgodose parkeringsbehovet genom att bygga parkeringshus och därmed bidra till Borås Stads hållbara utveckling och tillväxt.
- medverka i kommunens samhällsplaneringsprocesser
Kvalifikationer Vi söker en erfaren ledare med en strategisk höjd och god kunskap om och erfarenhet
av trafik- och samhällsplanering. Du har kunskap och erfarenhet av större byggnationer samt erfarenhet från upphandling enligt LOU.
Vi ser gärna att du har akademisk bakgrund med teknisk eller ekonomisk inriktning och har en gedigen erfarenhet av liknande ansvar motsvarande en VD roll alternativt affärsområdeschef. Erfarenhet
och förståelse för de förutsättningar som gäller inom en politiskt styrd verksamhet är meriterande.
Upplysningar För mer information kontakta bolagets ordförande Micael Svensson på 033-236642
eller nuvarande VD Lennart Johansson på 0704-551362.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din meritförteckning
tillsammans med ett personligt brev märkt ” VD Borås kommuns Parkerings AB” till
p-bolaget@boras.se så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!

