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 miljövärd

med kunskaper inom utemiljö
Gillar du att arbeta under frihet och att få spendera mycket tid utomhus?
Då är det här jobbet något för dig.
Dina arbetsuppgifter
Som miljövärd hos Tranemobostäder kommer du att få arbeta med tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av utomhusmiljön. Arbetsuppgifterna innefattar typiska uppgifter kopplade till trädgårdsskötsel. I rollen som miljövärd ingår det också
att tillsammans med våra fastighetsansvariga sköta diverse olika uppgifter kring fastigheten såsom tillsyn och skötsel av
allmänna utrymmen, miljö- och återvinningsrum så att de kan användas på rätt sätt.
Bakgrund
Vi tror att du har utbildning på gymnasienivå med inriktning mot trädgård/fastighetsskötsel och har vana av att hantera
olika trädgårdsmaskiner. Yrkeserfarenhet inom området är meriterande. Du kommer att vara underställd vår förvaltare men
jobba tillsammans med fastighetsansvariga, lokalvårdare och hantverkare.
Personliga egenskaper
Det är viktigt att du är social och trivs att arbeta i grupp såväl som självständigt. Du är duktig på att kommunicera och
lyssna på andra. Du vågar ta egna initiativ och är kvalitetsmedveten, självgående och noggrann i ditt arbete. Du behöver
därför kunna planera och genomföra arbeten på egen hand men också vara lyhörd för kollegor och vara beredd att rycka
in.
God service externt och internt är viktigt på Tranemobostäder och att du har en hög servicenivå ser vi därför som en självklarhet. 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.
Skallkrav
9-årig grundskola, körkort med lägst B-behörighet samt kunna behärska svenska obehindrat i tal och skrift
Anställningsform
Tillsvidare, heltid
Ansökan
Sök jobbet senast den 16 maj 2018. Vi gör löpande urval. Skicka din ansökan via e-post till
tommy.persson@tranemobostader.se. Eller via post till Moavägen 12, 514 32 Tranemo
För frågor om tjänsten kontakta vår förvaltare Tommy Persson 0325-58 68 57
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