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Välkommen ti l l  vår arbetsplats  –
Sölvesborgshem AB är ett  al lmännyttigt
bostadsbolag med 29 anstäl lda.  Vi är
Sölvesborgs största bostadsbolag och våra
lägenheter f inns främst i  f lerbostadshus,  men
vi har även marklägenheter och radhus för
uthyrning. Vår vision är ett  hållbart  boende i
trivsam miljö som ger trygghet,  enkelhet och
hemlängtan. Flytta in.  Andas ut.  Nu söker vi
en engagerad och serviceinriktad
fastighetsvärdskollega!

I  rol len som fast ighetsvärd är  din huvudsakl iga
arbetsuppgift  at t  reparera,  fe l söka och avhjälpa
problem som uppstått  i  våra hyresgästers  hem
el ler  i  fas t igheternas  a l lmänna utrymmen. Som
fast ighetsvärd på Sölvesborgshem har du ett
helhetsansvar för  fast igheten och t i l lhörande
område.  

Du ansvarar  för  at t  genomföra ronderingar och
bedriva t i l l syn i  och omkring våra fast igheter .
Därt i l l  ser  du t i l l  a t t  myndighetskrav föl j s ,
såsom systematiskt  brandskyddsarbete.  

Vi erbjuder ett  omväxlande arbete där du får
många inspirerande arbetsuppgifter  

Sölvesborgshem söker en fastighetsvärd

Effektivitet
Kreat ivi tet
Samverkan

och kontakter  med våra hyresgäster ,  och såklart
kol legor.  

En vikt ig del  i  di t t  arbete är  at t  vårda och
utveckla Sölvesborgshems goda varumärke.  

Naturl igtvis  är  det  centra l t  at t  du delar  våra
ledord:

För att  lyckas  i  rol len som fast ighetsvärd är  det
mycket vikt igt  at t  du är  kval i tetsmedveten och
har god förmåga att  planera dit t  arbete på ett
ef fektivt  sät t .  Du kännetecknas som
problemlösare och arbetar  proaktivt  -  med ett
hål lbarhetstänk.  

Du skal l  ha t i l l räckl ig praktisk och teknisk
kompetens för at t  s jä lvständigt  kunna åtgärda
enklare reparat ioner.  För oss  är  det  vikt igt  at t
du har en naturl ig känsla  för  service.  Du tar
stort  ansvar för  dina arbetsuppgifter ,  men är  inte
hel ler  rädd att  hugga tag där det  behövs.  



Genom ditt  engagemang har du en vikt ig rol l
för  trygghet ,  tr ivsel  och utveckl ing i  våra
bostadsområden.  Du förstår  vikten av att  kunna
uttrycka dig trevl igt  och förståel igt ,  och har
t i l l räckl ig auktori tet  för  at t  hantera en störning.  

Du behöver också känna dig bekväm med ett
digita l t  arbetssätt .  Det ingår nämligen en hel  del
administrat iva arbetsuppgifter  i  rol len och på
Sölvesborgshem sker den digita la  utveckl ingen
kontinuerl igt .

Tjänsten kommer att  t i l l sät tas  15 maj 2023 och
är en helt idsanstä l lning med t jänstgöring 40
timmar per vecka och med möjl ighet  t i l l  f lext id.  

Det är  meriterande om du har erfarenhet av att
arbeta i  andra fast ighetsbolag och med l iknande
arbetsuppgifter .  Det är  även meriterande om du
haft  en arbets ledande rol l .  

B-körkort  är  ett  krav för at t  du ska vara aktuel l
för  denna t jänst .  

Lön enl igt  överenskommelse.  

Välkommen att  mej la  din ansökan med bifogat
cv och personl igt  brev t i l l  Jeanette Davidson,
förval tningschef :

jeanette .davidsson@solvesborgshem.se

I  din ansökan beskriver du vem du är ,  din
bakgrund och vad du kan t i l l föra
Sölvesborgshem. Notera att  vi  endast  tar  emot
ansökningar via  E-post .  

Vi  kal lar  t i l l  intervju löpande varför vi  gärna ser
att  du ansöker så  snart  som möjl igt ,  dock senast
17 apri l  2023.  

För mer information om tjänsten är  du
välkommen att  höra av dig t i l l  Jeanette
Davidson,  förval tningschef .

Kontaktuppgifter :
jeanette .davidsson@solvesborgshem.se
Tel :  0456 - 81 67 88

Vi ser  fram emot att  höra av från dig!

Samtal  f rån rekryter ingsföre tag och sä l jare
undanbedes  bes tämt i  denna rekryter ingsprocess .
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