Höörs Fastighets AB söker Fastighetsskötare/Vaktmästare
Höörs kommun har ca 15 500 invånare och ligger mitt i Skåne, på gränsen mellan
slättlandskapet och skogsbygden. Ett blomstrande kulturliv, ett omväxlande friluftsliv och
skön natur gör Höörs kommun attraktiv, både att bo i och besöka. I Höör är det nära till allt.
Du tar dig snabbt hit med tåg från de större skånska städerna.
Höörs Fastighets AB är ett bolag som ägs till 100 % av Höörs kommun.
Bolaget förvaltar nästan 70 000 kvm lokaler och ca 450 lägenheter. Balansomslutningen är
ca 800 milj. kr och vi är drygt 50 anställda.
ARBETSUPPGIFTER.
Nu har DU chansen att bli en av oss inom Höörs Fastighets ABs serviceorganisation. Du
kommer att ingå i en arbetsgrupp på 14 personer. Dina arbetsuppgifter kommer att vara
mycket varierande, med tyngdpunkt på fastighetsskötsel och verksamhetsnära
vaktmästaruppgifter mot skola/förskola och social sektor inom Höörs kommun.
Beredskap kvällar/helger kan förekomma.
KVALIFIKATIONER.
Vi söker dig, en serviceinriktad problemlösare som klarar av att ha många bollar i luften. Du
är initiativtagande och kan själv planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt
sätt. Självklart måste du ha förmåga att arbeta både ensam och tillsammans med andra.
Du har gymnasial yrkesteknisk utbildning eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms
likvärdig. Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet från hantverksarbeten (ex snickare,
rörmokare, elektriker, montör mm.).
Du ska kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
Grundläggande till bra datorvana krävs.
Körkort B är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
VARAKTIGHET.
Heltid/Tillsvidare.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Magnus Nilsson, Servicechef, 0413-289 60
Kai Sögaard, facklig företrädare Kommunal, 0413-289 28
Välkommen med din ansökan snarast möjligt dock senast 2014-05-11
Ansökan skickas till Höörs Fastighets AB, Box 90, 243 22 Höör eller
magnus.nilsson@hoorfast.se
Märk din ansökan med ”Fastighetsskötare/Vaktmästare HFAB”

