”Heimstaden etablerar, förvaltar, utvecklar och äger, ensamt eller tillsammans med andra investerare,
bostadsfastigheter omfattande av 18 000 st bostäder i tillväxtregioner i Sverige och Danmark. Vi erbjuder
hyresgästerna trygga och trivsamma boenden i livets olika skeenden samt medinvestorer en professionell
investeringsprodukt med en attraktiv riskjusterad avkastning. Bolaget grundades 1998 och ägs sedan
2005 i huvudsak av det norska bolaget Fredensborg AS, som är Norges största privata bostadsbolag.”

Fastighetsansvarig Malmö
Vi söker en serviceinriktad och handlingskraftig medarbetare till vårt team.
I region Öresund består vårt fastighetsbestånd av ca 5 000 bostäder.
Arbetsuppgifter
Du kommer huvudsakligen arbeta med sedvanlig fastighetsservice som
felavhjälpning, reparationer och rondering. Du arbetar självständigt, men
också som en del i ett team där alla tar ett gemensamt ansvar för de
utmaningar vi ställs inför och bidrar till att vi upplevs som en god
hyresvärd.
Vem är du?
Vi söker dig som har arbetat med fastighetsservice i minst 3 år och kan
arbeta självständigt. Vi tror att du har gymnasieutbildning och/eller KYutbildning med inriktning mot fastighetsskötsel/drift/förvaltning eller
motsvarande relevant arbetserfarenhet. Vana från byggnadsarbeten
och vana att utföra arbeten med el, VVS och snickeri är meriterande.
Körkort med B-behörighet är ett krav och det är meriterande om du har
kunskap om systematiskt brandskyddsarbete i flerbostadsfastigheter
och utbildning i heta arbeten.
Då många av våra hyresgäster kommer från olika delar av världen
värdesätter vi språkkunskaper. Svenska är ett krav men fler språk är
meriterande.
Vi ser det som en självklarhet att du vill leva upp till våra kärnvärden
Affärsmässighet, Respekt och Nytänkande samt våra ledord ”vi möter varandra med lojalitet, delaktighet, lyhördhet och glädje”
Vi har en alkohol- och drogfri arbetsmiljö och accepterar inte någon form
av mobbing eller kränkande särbehandling på grund av kön, etnicitet, ras,
tro eller annat.
Ansökan
Personligt brev och CV välkomnas till mejladress: jobb@heimstaden.com senast 25 oktober.
Vi gör löpande urval och intervjuer så vi välkomnar din ansökan redan idag.
Om du har frågor rörande tjänsten kontakta regionchef Roger Rosvall, tfn 040-620 00 54.

