Bolunden Fastighets AB är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar bostäder och lokaler i
Oskarshamn, Vimmerby och Avesta. Bolaget ägs sedan 2007 av den engelska fastighetsgruppen
Tannen Group Ltd som är ett väletablerat gammalt familjeägt fastighetsbolag med en långsiktig
fastighetsportfölj. I huvudsak äger man sedan 60 år fastigheter i Storbritannien, Tyskland,
Frankrike, USA och Sverige. All förvaltning i Sverige bedrivs från huvudkontoret i Oskarshamn.

För våra fastigheter i Oskarshamns kommun söker vi en fastighetsskötare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Ansvara för den dagliga driften och den inre och yttre skötseln av tilldelade fastigheter.
* Arbeta med reparationer, underhåll och förebyggande arbete i och runt fastigheterna.
* Mottagande av felanmälningar, felavhjälpande åtgärder samt återkoppling till kund och ansvarig.
* Utföra, alternativt medverka vid, visningar av lägenheter/lokaler.
* Utföra, alternativt medverka vid, besiktningar av lägenheter/lokaler.
* Hantera kontakter med kunder och leverantörer.
Erfarenhet och utbildning
Vi söker dig med ett par års erfarenhet av arbete som fastighetsskötare eller med likvärdigt arbete.
Du är van att arbeta självständigt och är en utåtriktad person. Kunskaper och utbildning av något slag
inom el, VVS, målning eller dylikt är meriterande. Du har en väl utvecklad förmåga att uttrycka dig i
tal och skrift på svenska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande. B-körkort är ett krav. Utbildning
inom området är meriterande men ej ett krav.
Personligt
Du kommer att vara vårt ansikte utåt genom att dagligen synas och finnas till hands för våra
hyresgäster. Du är pålitlig, engagerad, strukturerad och har en god samarbetsförmåga med
hyresgäster, leverantörer och kollegor. Du är enkel att förstå och kommunicerar på ett lyhört och
ödmjukt sätt. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Frågor?
Har du frågor är du välkommen att kontakta Fastighetsansvarig Niclas Nieminen, 0491-12026 eller
VD Tomas Jarhult, 0491-12087. Vi vill ha din ansökan senast 30 april. Läs mer om vår verksamhet på
www.bolunden.se
Varmt välkommen med din ansökan via email till: tomas.jarhult@bolunden.se.
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