
 

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 vision; 

Tillsammans gör vi framtiden möjlig!   

 

 

Husvärd/Reparatör 

 

Om företaget  

Faxeholmen ägs av Söderhamns kommun och är en del av allmännyttan. Vårt uppdrag är att se 

till att det finns bostäder i Söderhamns kommun som passar alla. Vi är ca 50 personer som 

arbetar i Faxeholmen med allt från kundtjänst, uthyrning, ekonomi, underhåll, teknik och 

marknadsföring. Vi har cirka 2700 lägenheter, ca 300 lokaler och tre servicehus.  

 

Faxeholmen AB fortsätter arbetet med att utveckla vår verksamhet och söker nu två stycken nya 

medarbetare. Denna tjänst kommer att tillhöra servicekontoret som idag är ca 30 medarbetare. 

Då några medarbetare inom kort kommer gå i pension söker vi nu nya medarbetare.  

 

Våra värdeord är Tillsammans, Modig och Ärlig. 

 

Arbetsuppgifter 

Vi på Faxeholmen söker nya medarbetare till vårt servicekontor. Personen möter 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 avdelningarna service och teknik arbetar man fram problemlösningar tillsammans, 

vilket ger effektivare nyttjande av kompetens. Beredskap kan förekomma som en del i tjänsten.  

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter är: 

- Skötsel och tillsyn av bostadsområden  

- Reparationer inom el, VVS, vitvaror, snickeri och ventilation 

 

  



   

 

Box 3, 826 21 Söderhamn. Besöksadress: Humlegårdsgatan 2 

Tel 0270-729 30. www.faxeholmen.se Org nr 556037-1600 

 

E-post: info@faxeholmen.se 

www.faxeholmen.se 

Din profil 

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 inom avdelningen. 

 

B-körkort är ett krav. 

 

Vi värdesätter de kvalitéer som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell 

mångfald tillför verksamheten. 

 

Som beskrivits ovan kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Skicka en ansökan till oss 

med cv och ett personligt brev i vilket du förklarar hur du tycker att du passar in i kravprofilen 

och vad du tror att du kan tillföra rollen. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.  

 

Arbetstider och omfattning 

Heltid. Dagtid. Tillsvidare. Tjänsten tillsätts snarast efter överenskommelse. 

 

För ytterligare information 

 

Maria Ceder    Marcus Gard 

HR-ansvarig    Servicechef  

maria.ceder@faxeholmen.se    marcus.gard@faxeholmen.se 

0270-743 40    0270-729 37 

 

 

Niklas Haglund 

Teknisk chef  

niklas.haglund@faxeholmen.se 

0270-729 32 

 

Fastighets: Jimmy Högman, jimmy.hogman@faxeholmen.se, 0701906593  

 

Välkommen med din ansökan via e-post till rekrytering@faxeholmen.se senast den 30 april 2019. 

Vi tar endast emot ansökningar via epost.  
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