Direktør til FABA
Skal du stå i spidsen for en veletableret forening med mere end 50 år på bagen?
Vi søger en ny direktør til vores Forening FABA. Måske er det dig? Bliv klogere her.
Hvem er vi
FABA er en brancheforening stiftet i 1962 med det formål at varetage medlemmernes interesser
vedrørende fabrikation af og handel med elektriske belysningsarmaturer, fremme fælles emner af
kommerciel og teknisk karakter og støtte arbejdet til
fremme af belysningsteknik og lyskultur.
Vores medlemmer er større og mindre virksomheder, der
repræsenterer en vigtig del af den danske
belysningsbranche. Pt. har vi 39 virksomheder som
medlemmer.
Vores direktør er den eneste ansatte i foreningen.
Administration, bogholderi, Marketing, IT samt andre
supplerende ydelser er placeret eksternt.

”I en tid hvor belysningsbranchen står med
store teknologiske ændringer, nye krav til
miljøet, og nye ecodesign regler, er det
vigtigt for leverandørerne at have en stærk
brancheforening, som kan tale branchens
sag. ikke alene over for myndighederne, men
over for hele værdikæden.”
-Willy Goldby, Direktør FABA

Hvad søger vi
Da vores nuværende Direktør, Willy, har valgt at gå på pension i foråret 2021, søger vi nu hans afløser.
Vi har nogle store sko, der skal fyldes ud. Derfor søger vi nu en person med en kommerciel profil og med
en organisatorisk interesse. Det vil selvfølgelig være en klar fordel, hvis du har branchekendskab. For at
få succes i stillingen er det væsentligt, at du har en teknisk forståelse og interesse. Derudover er det en
stor fordel, hvis du har erfaring i samarbejde med offentlige styrelser og myndigheder.
Hvor mange års erfaring du har, er ikke det væsentligste. Det er langt vigtigere, at du har den rette
profil.
Der er tale om en deltidsstilling på ca. 30 timer om ugen. Du vil have stor mulighed for en fleksibel
arbejdstid, ligesom der vil være mulighed for at kombinere arbejdet med anden beskæftigelse.
Da du er den eneste ansatte i foreningen, er det ikke væsentligt, hvor i landet du bor. Arbejdspladsen vil
med andre ord være tilpasset din bopæl.
Dine opgaver
Som direktør for FABA skal du drive en aktiv og udadvendt brancheforening med fokus på at varetage
medlemmernes interesser samt foreningens øvrige formål. Dette gør du bl.a. ved at vedligeholde og
udvikle vores samarbejdsrelationer til offentlige styrelser, relaterede brancheforeninger og andre
relevante dialogpartnere.

Derudover skal du planlægge og gennemføre et antal medlemsmøder hvert år - herudover den årlige
Vejbelysningsdag.
Formandsskabet i foreningen er naturligvis en tæt samarbejdspartner. Der afholdes desuden 4
bestyrelsesmøder om året.
Lønforhold
Lønnen fastsættes efter aftale.
Vil du vide mere?
Tænker du at stillingen som direktør hos FABA kunne være noget for dig? Eller er du blevet nysgerrig og
vil gerne høre mere? Så er du meget velkommen til at kontakte formand Carsten Antonisen på 40 64 12
67.
Du kan også læse mere om FABA i vores brochure HER. Du kan også besøge vores hjemmeside på
www.faba.dk.
Sådan søger du
Du søger stillingen ved at sende dit CV og din ansøgning til Formand Carsten Antonissen på ca@solar.dk.
Husk at søge senest den 30. november 2020.
Vi glæder os til at høre fra dig!

