
 
 

 

 

Sclerosehospitalet i Ry søger driftsleder til bygninger og udearealer  

 

Vi søger en fuldtids bygningskyndig driftsleder til drift og vedligehold af Sclerosehospitalet i Ry fra 

1. september 2022 eller snarest derefter. 

 

Bygninger og udearealer 

Sclerosehospitalet består bygningsmæssigt af et oprindeligt tuberkulose sanatorium fra 1903, der 

er behandlingsbygning og køkken, og en bygning fra 1980'erne med 36 sengestuer, spisestue og 

administration. Bygningerne ejes af Scleroseforeningen, som har ansvar for klimaskallen. 

Hospitalerne har en erhvervslejekontrakt med ansvar for alle bygningsmæssige forhold ud over 

klimaskallen. Der forestår flere planlagte renoveringsprojekter i nær fremtid. 

 

Hospitalet ligger på en stor naturgrund med skov, sø, have og terrasser omkring hospitalet. Det 

smukke naturområde anvendes i høj grad i rehabiliteringen og benyttes flittigt til både aktivitet og 

ro. Det vil være en fordel, at du har kendskab til grønne arealer. 

Endelig er der en ridehal og stal til 3 heste, der anvendes til rideterapi. 

 

Samarbejde tværfagligt 

Sclerosehospitalet er et af to specialiserede rehabiliteringshospitaler for mennesker med sclerose. 

Sclerose kan medføre funktionsnedsættelser både fysisk og mentalt og mange har synsproblemer. 

Behandlingen foregår i et tæt tværfagligt samarbejde mellem sundhedsprofessionelle, service, 

køkken og driftsafdeling. Bygningerne og udearealerne skal bidrage til det rehabiliterende miljø, 

og der er et tæt samarbejde mellem alle ansatte for at få patienternes hverdag og behandling til at 

forløbe bedst muligt. Derfor skal du kunne indgå i et samarbejde med øvrige faggrupper, hvor 

planlægning og vedligehold ud over det rent tekniske skal tilpasses tilgængelighedsprincipper og 

koordineres med behandlingen på hospitalet. 

 

Du skal være leder for de to øvrige ansatte pedeller og i perioder praktikanter, og du vil indgå i den 

samlede ledergruppe i det omfang, det giver mening. Du skal selv deltage i driftsopgaver sammen 

med de øvrige for at løse de daglige gøremål.  

 

Arbejdsopgaver 

• ansvar for løbende daglig drift og vedligehold af hospitalets bygninger, tekniske 

installationer og udearealer fra planlægning til udførsel 

• ansvar for driftsøkonomiske løsninger, der overholder budget og vedligeholdelsesplan 

• rådgivning, vejledning og rapportering til direktøren i tekniske anliggender 

• ansvarlig for afdelings økonomi, arbejdstimer og drift 

• tilsyn og samarbejde med eksterne håndværkere ved gennemførsel af 

renoveringsprojekter og anden udbedring 

• samarbejde med og ansøgninger til kommunen ved ændringer mv. 

• koordination af opgaver med andre ledere og behandlere for at sikre driften i huset 

• ansvarlig for årlig bygningsgennemgang af bygninger både i Ry og i Haslev og herefter 

udfærdigelse og opfølgning på en vedligeholdelsesplan 
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Kvalifikationer 

• bygningskonstruktør, erfaren håndværker eller anden relevant baggrund for opgaven 

• interesse og kreativitet i arbejdet med grønne arealer og rekreative områder 

• erfaring med ledelse og koordination af opgaver vedr. bygninger og tekniske anlæg 

• gode samarbejdsevner og lyst til at være en del af et større team omkring opgaven, hvor 

patientens behandling i optimale rammer altid er vores fælles mål 

• anerkendende og løsningsorienteret over for både patienter og medarbejdere og deres 

behov 

• professionel i opgaveløsning med kreativitet og tilpasning efter økonomi og praktiske 

muligheder 

• respektfuld kommunikator både til patienter, til ikke-bygningskyndige kolleger, til 

offentlige instanser og til de håndværkere og konsulenter, vi har samarbejde med 

 

Arbejdspladsen Sclerosehospitalet 

Sclerosehospitalet i Ry er et af to specialhospitaler for mennesker med sclerose i Danmark. Det 

andet hospital ligger i Haslev, og de to matrikler er tilsammen én organisation med samme 

direktør og fælles ledergruppe. Servicelederen i Haslev har ansvar for bygninger, der i høj grad 

ligner hospitalet i Ry. I Ry er der omkring 70 medarbejdere, og der kommer omkring 800 patienter 

til behandling årligt. Du kan ved særlige opgaver have enkeltdage i Haslev. 

 

Vi bygger på værdier som respektfuldt samarbejde mellem alle faggrupper og med patienterne og 

har en anerkendende tone over for hinanden, - også når der er pressede situationer eller opstår 

fejl. Alle er vigtige, for at vi lykkes med den højt specialiserede rehabiliteringsopgave. 

Hospitalerne er kendetegnet ved langvarige ansættelser og godt arbejdsmiljø med stor vægt på 

muligheder for faglig og personlig udvikling. 

Sclerosehospitalet er røgfrit for medarbejdere, og patienterne kan kun ryge på anviste steder. 

 

Du vil få introduktion til sclerose og rehabilitering, så du kan deltage i opgaven med at sørge for 

optimal funktion af bygninger og udearealer 

 

Se nærmere på www.sclerosehospitalerne.dk  

 

Ansøgning og ansættelse  

Hospitalerne følger overenskomsten indgået mellem Danske Regioner og Ledernes 

Hovedorganisation. 

Hospitalsdirektør Merete Stubkjær Christensen: mobil 3054 2369; mereci@sclerosehospital.dk  

Serviceleder Mogens Larsen: mobil 2830 1254;  moglar@sclerosehospital.dk 

Hospitalet holder sommerferielukket uge 28, 29 og 30, hvor vi ikke kan kontaktes. 

 

Din ansøgning mailes til: ry@sclerosehospital.dk og skal være os i hænde senest torsdag den 4. 

august. Den 8. august sendes indkaldelser til samtaler, som foregår i Ry torsdag den 11. august 

2022. 

 


