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Ringsted Kommune ansætter ny chef for Vej- og Ejendomscentret
Rønnedevej 9

Ringsted Kommune ansætter den 41-årige Kenni Nielsen som centerchef for Vejog Ejendomscentret. Han tiltræder stillingen 1. januar 2015 og skal blandt andet
være med til at videreudvikle en professionel og bæredygtig organisation, der
kan sikre fremdrift på kommunens bygge- og anlægsprojekter.

4100 Ringsted

Kenni kommer fra en stilling som ejendomschef i Greve Kommune, hvor han har
været ansat siden 2007. I Greve var han hovedansvarlig for at opbygge en ny
organisation omkring kommunens Ejendomscenter og havde som ejendomschef
ansvar for ca. 75 medarbejdere, drift og vedligeholdelse af ca. 140 ejendomme
med et årligt driftsbudget på ca. 110 mio. kr. og et årligt anlægsbudget på
omkring 100 mio. kr. Kenni har desuden en mangeårig karriere i Hæren og
Hjemmeværnet bag sig.
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Direktør på det tekniske område i Ringsted Kommune, Johnny Hauskjold
Christensen, understreger, at Kenni Nielsen er en kapacitet på ledelsesområdet
og glæder sig til samarbejdet:
”Vi ser frem til at byde Kenni Nielsen velkommen som ny centerchef. Vi har store
forventninger til, at Kenni kan føre Vej- og Ejendomscentret ind i en fremtid, hvor
der er fokus på at etablere en professionel og bæredygtig organisation, som sikrer
fremdrift på kommunens bygge- og anlægsprojekter samt en målrettet udvikling
af centrets stærke serviceprofil”, siger han og fortsætter:
”Kenni har desuden en stærk ledelsesprofil med solide erfaringer fra området,
som jeg er overbevist om vil styrke udviklingen af Vej- og Ejendomscentret og
sikre, at centret kan yde den bedst mulige service til kommunens arbejdspladser
og borgere”.
Uddannelsesmæssigt har Kenni Nielsen en master i ledelse af byggeri med
speciale i Facility Management fra Danmarks Teknisk Universitet. Derudover har
han en diplomuddannelse i ledelse samt en videregående officersuddannelse fra
Hærens Officersskole. Den tidligere forsvarsmand ser med stor spænding frem til
de nye udfordringer, der venter i Vej- og Ejendomscentret:
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”Ringsted er midt i en spændende udvikling, så jeg glæder mig rigtig meget til at
komme i gang. Byrådet har netop vedtaget en ny ambitiøs vision for kommunen,
så det bliver en stor og spændende udfordring at skulle omsætte retningen, som
visionen udstikker, til konkrete serviceforbedringer for borgere, virksomheder og
kommunens øvrige centre, siger han og uddyber:
”I den forbindelse bliver en af de største opgaver at styrke Vej- og
Ejendomscentrets serviceprofil ved at videreudvikle idéen om én samlet indgang
til centret for kommunens borgere, institutioner og øvrige centre”.
Privat bor Kenni Nielsen med sin kæreste Charlotte og deres fire børn i Greve.
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Direktør Johnny Hauskjold Christensen, tlf. 5132 0661
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