Faxeholmen AB är Söderhamns kommunägda bostadsbolag. Företaget arbetar med fokus på framtiden,
där vi är en aktiv part i kommunens utveckling med utgångspunkt i vår värdegrund: ett boende för alla.
Faxeholmen AB har ca 2900 lägenheter, ca 300 lokaler och är 44 anställda.

Faxeholmen söker reparatör
Vi på Faxeholmen söker ny medarbetare till vårt servicekontor. I arbetet möter du våra kunder i deras hemmiljö
och därför är det viktigt att förstå kundens behov och samtidigt arbeta professionellt och affärsmässigt i planering
och genomförande av tjänster.
Som medarbetare på vårt servicekontor arbetar man med ett gemensamt ansvar över vårt bestånd. Inom
avdelningen teknik arbetar man fram problemlösningar tillsammans, vilket ger effektivare nyttjande av
kompetens.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
- Felsökningar, reparationer, service och underhåll samt förebyggande åtgärder i våra fastigheter.
- Tjänsten innefattar bygg, vent., vvs, samt enklare elarbeten.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har goda praktiska kunskaper om tekniska installationer i fastigheter.
Arbete i en liknande roll med erfarenhet av fastighetsdrift ser vi som meriterande.
Det är viktigt att du har ett positivt förhållningssätt till ditt arbete, kunder och arbetskamrater. Det är också viktigt
att du är kvalitetsmedveten, serviceinriktad och har en förmåga att planera och styra ditt arbete på ett effektivt
sätt. Det dagliga arbetet sker till stor del självständigt, med en kontinuerlig avstämning.
B-körkort är ett krav.
Vi värdesätter de kvalitéer som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför
verksamheten.
Arbetstider och omfattning
Heltid. Dagtid. Tillsvidare.
Jourarbete kan förkomma.
Tjänsten tillsätts snarast efter överenskommelse.
Lön
Månadslön
Så ansöker du
Sista datum för ansökan är: 2018-06-15
Ange referens: Reparatör
Faxeholmen AB
Box 3
826 21 SÖDERHAMN
eller via e-post till: info@faxeholmen.se
Kontakt
Niklas Haglund, Teknisk chef
niklas.haglund@faxeholmen.se, 070–1918298
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare;
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa
annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er vänligen att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

