Arbetsledare Bygg och måleri – Uppsala
Har du god erfarenhet av att planera och styra bygg- och renoveringsprojekt? Är du van vid
många kontaktytor och att upphandla entreprenader? Är du strukturerad och bra på att
samarbeta och kommunicera? Då kanske du är vår nya arbetsledare inom bygg och måleri!
På Upplands Boservice arbetar hantverkare och tekniker med allt som behövs i och runt kundernas
fastigheter för att ta hand om dem på bästa sätt, med allt från reparationer och underhållsservice till
renoveringar och ombyggnationer. Vi söker nu en arbetsledare till avdelningen för snickeri och måleri i
Uppsala.
Som arbetsledare driver du projekt åt våra kunder, allt ifrån framtagandet av offerter, kvalitets- och
arbetsmiljöplaner samt tidsplaner till uppföljning av genomförande och besiktningar. Tillsammans med
samordnaren leder och fördelar du det löpande arbetet och ser till att uppdragen sköts på ett
ekonomiskt och effektivt sätt, samt bidrar till att det sker i enlighet med vårt kvalitets- och
miljöledningssystem. Du ansvarar för upphandling av underentreprenörer och att fakturaunderlag är
korrekta och rapporteras i tid. I tjänsten ingår också personalansvar för ca 10 hantverkare (snickare
och målare).
Du blir ett av företagets viktigaste ansikten utåt, därför är det av stor vikt att du är serviceinriktad.
Andra viktiga personliga egenskaper är att du är resultatorienterad samt bra på att kommunicera
internt och externt. Du bör ha en god prioriteringsförmåga och vara en problemlösare. För att trivas
hos oss är du prestigelös och har lätt för att samarbeta med andra.
Vi erbjuder en arbetsplats med varierande arbetsuppgifter, frihet under ansvar, god gemenskap och
trevliga kollegor. Som anställd hos oss får du möjlighet att utnyttja ett flertal friskvårdserbjudanden och
personalfördelar. Vi är stolta över att många väljer att stanna hos oss länge och hoppas att du blir en i
vårt gäng!
Skicka din ansökan till rekrytering@boservice.hsb.se, skriv i ämnesraden vilken tjänst du söker.
Alternativt skicka din ansökan till Upplands Boservice AB, Hans Holst, Box 347, 751 06 Uppsala.
Ansök så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Eventuella frågor om den lediga befattningen besvaras av Hans Holst, 018-18 74 63,
hans.holst@boservice.hsb.se. Tjänsten är en heltidstjänst, och Upplands Boservice tillämpar sex
månaders provanställning.

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/.

