AB Ronnebyhus söker Boservicechef
AB Ronnebyhus är ett allmännyttigt fastighetsbolag som äger och förvaltar ca 2 000 lägenheter och
45 lokaler. Fastighetsbeståndets totala uthyrningsbara yta är ca 136 000 kvm och fördelat på
120 000 kvm lägenheter och 16 000 kvm lokaler. Vi är ca 40 medarbetare som utvecklar
verksamheten till en decentraliserad, kundnära och miljöanpassad bostadsförvaltning.
Om tjänsten
Som Boserviceschef ansvar du för enheten Boservice. Enheten består av bovärdar,
fastighetsskötare, maskinförare och vår bosociala samordnare. Du rapporterar direkt till VD och
ingår i ledningsgruppen och om behov uppstår är du också föredragande i bolagsstyrelsen. Du
förväntas fokusera på området kring boservice med ledning och stöd för den egna enheten samt
ge stöd till andra chefer. Du ansvarar också för upphandling och kontroll av arbeten som våra
entreprenörer utför i bostadsområdena, t.ex. målning- och golvarbeten.
Dina arbetsuppgifter består bl.a. av:
leda och driva enheten framåt både operativt och strategiskt
medverka i olika projekt
medverka i upphandlingar
ansvara och följa upp avtal
Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen inom fastighetssektorns kompetensområde eller motsvarande som
av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
Körkort B är ett krav.
Personliga egenskaper
Vi förväntar oss att du har god förmåga och intresse runt ledarskap och personal där
chefserfarenhet är meriterande. Du är initiativtagande, förändringsorienterad och kan verka både
operativt och strategiskt. Du är också kommunikativ och uttrycker dig väl i tal och skrift i det
svenska språket. Vi kommer särskilt att beakta dina personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Heltid. Tillsvidareanställning. Tillträde snarast.
Vi ser fram emot din ansökan tillsammans med CV och ett personligt brev så snart som möjligt,
dock senast den 12:e januari 2020.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Peter Persson, VD, peter.persson@ronnebyhus.se
eller 0457-61 70 88.
Din ansökan skickar du till info@ronnebyhus.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna
annons. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas.
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