
Arbetsuppgifter 

Till arbetet hör ett övergripande arbete med fastigheternas drift och underhåll, kundrelationen och avtalsfrågor 
men även ett nära samarbete med kollegorna kring objekten. Arbetet är väldigt varierande med fastigheter av 
olika karaktär och ålder och som innehåller både kommersiella lokaler och bostäder vilket skapar stor möjlighet 
att jobba flexibelt och lösningsorienterat. Vi hoppas på att du vill vara med och ta fram arbetssätt, hitta 
förbättringar och utvecklas med oss.  

Det dagliga arbetet är inom följande områden: 

• Arbete med fastigheternas drift, skötsel och underhåll. 
• Kundmöten, avstämning, avtalsfrågor. 
• Samarbeta med kollegor i olika projekt. 
• Planering och genomförande av underhållsåtgärder och förändringar i fastigheterna 
• Arbeta med underhållsåtgärder, ombyggnationer och hyresgästanpassningar. 
• Besiktningar 
• Arbeta med genomförande av projekt i vår förvaltning tillsammans med kunder, fastighetsskötare och 

entreprenörer 
• Energieffektivisera och följa upp mediaförbrukning. Framtagande av åtgärdsplaner och 

kostnadsuppskattningar gällande energioptimering. 
• Lokalhyresavtal/övriga avtal 
• Egenkontroll, fastighetsägarens ansvar, för att uppfylla myndighetskrav mm. 
• Skapa och utveckla goda relationer till våra kunder, medarbetare, entreprenörer och myndigheter 
• Arbete med olika fastighetsspecifika program.  

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma, vi kommer att utforma tjänsten efter de kavitationer som just du 
har. 

Vem är du  

Du har ett eget driv, en öppen attityd och en vilja att gå till jobbet med glädje och laganda. Du är utåtriktad, har 
bra samarbetsförmåga och är lyhörd inför dina kollegor och samarbetspartners. Du har några års tidigare 
erfarenhet av fastighetsförvaltning eller andra liknande erfarenheter och vana att möta kunder. Du trivs i en 
aktiv roll där du arbetar proaktivt, är lösningsorienterad,  ger god service och skapar långsiktiga relationer. Vi 
fäster stor vikt vid din personlighet och ditt engagemang.  
Gärna utbildning inom fastighetsförvaltning eller kompetens inom förvaltning förvärvad på annat sätt. Även om 
du inte har erfarenhet från allt som ingår i det dagliga arbetet är det viktigt att du är villig att lära dig nya saker 
och samtidigt dela med dig av dina kunskaper.  

Du talar och skriver svenska obehindrat och god datorvana, arbetar dagligen i tex Officepaketet . Positivt om du 
även har erfarenheter från andra fastighetspecifika program tex. AutoCad, energiuppföljning, styr och 
övervakning etc. 

B-körkort är ett krav. 

Brinner du för att arbeta med förvaltning av fastigheter är det här det perfekta arbetet för dig. 

Frågor angående tjänsten besvaras av: 

Peter Hansson 0416-193 24 peter.hansson@leny.se 

Din ansökan e-postar du till: 

peter.hansson@leny.se senast den 5/6 2020 

mailto:peter.hansson@leny.se

