Driven Arbetsledare till Hedern fastigheter
Hedern Fastigheter är fastighetsbolaget som skapar rum för trivsel. Hedern Fastigheter är ett lokalt
förankrat fastighetsbolag i Sundsvall. Fastighetsbeståndet uppgår till totalt ca 121 000 m² yta, varav 30%
utgörs av bostäder och 70% lokaler. Antal bostadslägenheter uppgår till ca 450 stycken. Hedern äger,
förvaltar och förädlar kontor, bostäder och kommersiella fastigheter inom Sundsvalls kommun. Hedern
ingår i en koncern med ca 280 medarbetare varav 22 är anställda i Hedern Fastigheter, bolaget omsatte ca
90 Mkr 2017.
Vill du vara med och skapa trivsel för våra hyresgäster och samtidigt vara med och utveckla Hedern
fastigheter? Du får 22 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt att förverkliga vår vision, genom att skapa
Rum för Trivsel skall Hedern Fastigheter med god lönsamhet vara Sundsvalls ledande och mest väl
renommerade privatägda fastighetsbolag.

Här är dina nya utmaningar
I din roll som arbetande arbetsledare hos oss kommer du att ha nära samarbete med våra förvaltare där
du planerar och leder projektet och det vardagliga arbetet framåt, följer upp tidplaner, fördelar resurser
och ser till att vi håller vad vi lovar. Du beställer material och styr resurseffektivt, bland annat genom att
samordna yrkesarbetarnas och underentreprenörernas arbeten. Du är en del av produktionen och en
lagspelare som ser till att stötta upp i det vardagliga arbetet. Hedern har bra verktyg och arbetssätt som
stödjer dig i arbetsledarrollen där du även fungerar som en viktig förebild när det gäller arbetet inom
service, kvalitét och engagemang.

Din profil
Vi söker nu dig som har flera års erfarenhet inom bygg och produktionserfarenhet, har du haft en
arbetsledande roll är det meriterande. Du är van vid att arbeta med hus- eller bostadsprojekt eller annan
närliggande tjänst inom produktion. Du har en byggteknisk utbildning på gymnasienivå, YH-utbildning
eller högskoleutbildning inom byggteknik.
Som person är du positiv, ansvarsfull, ordningsam och som brinner för ditt arbete ute i produktionen. Du
är engagerad i ditt jobb och tar gärna på dig ansvar och förstår vikten av ett bra samarbete med alla
inblandade i projektet.
En dynamisk arbetsgrupp är viktigt för oss, därför kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet för
tjänsten.

Start: omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställning: Tillsvidare (6 månaders provanställning kan förekomma vid behov)
Ort: Sundsvall
Sista ansökningsdag: 13 januari 2019
Kontakt: Erik Ekblad, Förvaltare 060-13 53 11 erik.ekblad@hedern.se, Caroline Backlund, HR-ansvarig
060- 14 04 15 caroline.backlund@hedern.se
Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut,
skicka därför din ansökan så snart som möjligt till: erik.ekblad@hedern.se

