Intresseanmälan till sommarjobb 2020
Fastighetsskötare – Uppsala
På Upplands Boservice arbetar fastighetsskötare med smått och stort i och runt kundernas fastigheter.
Vi söker nu sommarjobbare till vår arbetsplats i Uppsala. De främsta arbetsuppgifterna under
sommarsäsongen är gräsklippning (manuell eller med åkgräsklippare), kanttrimning, klippning av
häckar och ogräsrensning. Även andra sysslor rörande inre och yttre fastighetsskötsel kan förekomma
som t.ex. sophantering, skräpplockning och mindre underhållsservice.
Som sommarjobbare hos oss kommer du att arbeta enligt anvisningar från gruppledaren för att
hantera våra avtalssysslor. Arbetet utförs i samarbete med andra i din grupp. Du kommer att ingå i en
av våra sex fastighetsskötargrupper, som ansvarar för ett geografiskt avdelat område av Uppsala.
Tillsammans med dina arbetskamrater blir du ett av företagets främsta ansikten utåt, därför är det
viktigt för oss att du har ett trevligt bemötande.
För att trivas hos oss bör du vara en person som är noggrann, serviceinriktad och tar ansvar för dina
uppgifter. Du måste också kunna hantera en dator/surfplatta, eftersom all avrapportering av utförda
arbeten sker digitalt. Har du körkort är det en fördel, eftersom det förenklar transporten till och mellan
våra kunder.
Vi erbjuder en arbetsplats med varierande arbetsuppgifter, frihet under ansvar, god gemenskap och
trevliga kollegor. Vi är stolta över att många väljer att stanna hos oss länge och hoppas att du vill
prova på att bli en i vårt gäng!
Fyll i din intresseansökan på hemsidan och maila till rekrytering@boservice.hsb.se, skriv
”Sommarjobb Uppsala” i ämnesraden. Alternativt skicka din ansökan till Upplands Boservice AB,
Helen Johansson, Box 347, 751 06 Uppsala. Urval och intervjuer sker löpande.
Eventuella frågor om den lediga befattningen besvaras av Helen Johansson, 018-18 74 48,
helen.johansson@boservice.hsb.se. Tjänsten är en heltidstjänst.

Företagsbeskrivning
Upplands Boservice AB är ett av länets största och mest erfarna företag inom fastighetsförvaltning. Företaget har
sin nuvarande form sedan 1995 men har funnits på marknaden ända sedan 1966. Vi erbjuder heltäckande
fastighetsförvaltning och i dag servar vi fastigheter med ca 15 000 lägenheter. Bland våra kunder finns
bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter, kommersiella lokaler samt privata fastighetsägare. Vi är totalt ca 140
anställda i hela företaget, varav ca 100 i Uppsala och 40 i Enköping. Upplands Boservice AB är ett dotterbolag till
HSB Uppsala. www.boservice.se
För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen läs vår Personuppgiftspolicy på hemsidan:
https://www.boservice.se/om-oss/personuppgifter/.

