Markentreprenad – Enköping
Tycker du om att jobba med varierande och omväxlande arbetsuppgifter? Trivs du med att
styra din arbetsdag under eget ansvar? I sådana fall finns kanske ditt nästa jobb hos oss!
På Upplands Boservice arbetar du på markentreprenaden med allt från trädgårdsanläggning och
plattläggning till grävning vid kulvertläckor m.m. Under lågsäsong hjälper du våra ordinarie
fastighetsskötare med sedvanliga arbetsuppgifter som snöröjning, sandsopning, skräpplockning,
beskärning, tillsyn av fastigheter m.m. Beredskap för snöröjning ingår i tjänsten.
För att trivas hos oss bör du vara en person som trivs att jobba självständigt, är serviceinriktad och tar
stort ansvar för dina uppgifter. Du kan samarbeta med olika yrkesgrupper, samt vid behov leda och
fördela arbetet i dina projekt. Du avrapporterar din dag och inköp digitalt i surfplatta.
Maskiner som du kan behärska och sköta om är en 3,5 tons grävmaskin, hjullastare, lastväxlare och
du har även provat på att sätta ut några markhöjder. Du har minst 5 års erfarenhet av
markentreprenader samt innehar certifikat för grävmaskin och B-körkort.
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 ”Söker tjänsten
Markentreprenad – Enköping”.
Ansök så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Eventuella frågor om den lediga befattningen besvaras av Daniel Boberg, 0171-47 83 20,
daniel.boberg@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/.

