Tranemobostäder AB är Tranemo kommuns bostadsbolag. Vi äger och förvaltar 801 lägenheter på tio orter i kommunen. Den
totala lägenhetsytan uppgår till ca 54 000 kvm och den totala lokalytan ca 5 000 kvm. I nuläget är vi 17 st anställda varav 6 st
arbetar på kontoret och 11 st kollektivanställda arbetar ute i våra fastigheter. Kontoret är placerat i Tranemo och fastigheterna
är placerade runtom i Tranemo kommun.

Nu söker vi
en arbetsledare

gärna med utbildning inom bygg
Gillar du byggteknik, service, människor samt ordning och reda? Är du dessutom en noggrann och duktig hantverkare/
snickare som är social och gillar serviceuppdrag kan du vara den vi letar efter. Vi söker dig som vill ha en central roll
med ansvar för genomförande och samordning.
Dina arbetsuppgifter
Du ska leda våra 4 fastighetsansvariga, 6 hantverkare och vår lokalvårdare. Gemensamt ska ni arbeta med underhåll och
renovering av våra fastigheter och lägenheter.
Bakgrund
Utbildning inom bygg/snickeri är viktig samt att du har erfarenhet av att arbeta i en ledande befattning. Vi tror att du har en
bred yrkeserfarenhet, gärna från serviceföretag inom bygg/fastighet.
Personliga egenskaper
Du bör vara en person med ledaregenskaper som trivs med att arbetsleda kollegor, arbeta i grupp såväl som att planera
och genomföra arbeten på egen hand. God service externt och internt är viktigt på Tranemobostäder och att du har en
hög servicenivå ser vi därför som en självklarhet. Du vågar ta egna initiativ och är kvalitetsmedveten, självgående och noggrann i ditt arbete. Utöver det har du en positiv inställning med en servicekänsla som gör att du lätt kan bemöta hyresgäster
med ett gott kundbemötande
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper men för att vara framgångsrik i denna roll tror vi att du tidigare
har arbetat som hantverkare/snickare i minst 5 år, antingen inom byggservice eller entreprenad. Du är ansvarsfull, noggrann och självgående.
Skallkrav
9-årig grundskola, yrkesutbildning, körkort med minst B- behörighet samt kunna behärska svenska obehindrat i tal och skrift.
Anställningsform
Tillsvidare, heltid
Ansökan
Sök jobbet senast den 18 maj 2018. Vi gör löpande urval. Skicka din ansökan via e-post till
annika.bjorklund@tranemobostader.se. Eller via post till Moavägen 12, 514 32 Tranemo.
För frågor om tjänsten kontakta vår VD Annika Björklund-Fagrell 0325-58 68 53.
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