
Stadsbostäder är en privat företagsgrupp som i över 30 år har förvaltat bostäder och kommersiella fastigheter på 
uppdrag av fastighetsföretag, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder våra uppdragsgivare 
en totalförvaltning där vi tar hand om ekonomi, administration, teknik och skötsel. Stadsbostäder befinner sig i en 
expansiv fas och för närvarande förvaltar vi drygt ett 130-tal fastigheter, huvudsakligen i Malmö och Lund, med 
ca 4000 lägenheter och 350 lokaler. I företaget finns idag 42 medarbetare. 	
 	
 
Stadsbostäder söker en engagerad fastighetsskötare	
 	
Vi söker nu en heltidsanställd fastighetsskötare. Du blir en del av vårt serviceteam på 
fältet. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra servicen mot våra 
hyresgäster och uppdragsgivare. Du arbetar självständigt såväl som i team för att 
hitta lösningar på de utmaningar som uppstår. Hos Stadsbostäder erbjuds du arbeta i 
ett företag där stabilitet och långsiktighet kombineras med framåtanda och 
nytänkande. Vi befinner oss i en expansiv fas och det finns goda möjligheter till nya 
utmaningar och vidareutveckling inom företaget. 	

 	
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av yttre och inre skötsel av fastigheter, ta 
emot och åtgärda felanmälan samt planera och utföra reparationsarbeten i 
fastigheterna. Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med hyresgäster. Du hanterar 
den löpande skötseln i de fastigheter du ansvarar för och ska komma med proaktiva 
åtgärdsförslag för att trygga fastigheternas långsiktiga status. 	
 	
Vi söker dig som tidigare arbetat som fastighetsskötare eller fastighetstekniker eller 
på annat sätt tillgodogjort dig kunskap inom området. Du har förmåga att se kundens 
behov och avhjälpa problem som uppstår. Du ska ha ett gediget intresse för 
fastighetsskötsel och en vilja att utvecklas inom yrkesområdet.	
 	
Som person har du ha en stark arbetsmoral och kan arbeta i ett högt tempo. I din 
yrkesroll drivs du av att utföra arbeten med hög kvalité, ha rent och snygg i 
fastigheterna och hålla en hög servicenivå gentemot hyresgäster och 
fastighetsägare. Vi förväntar oss att du arbetar effektivt och har en god förmåga att 
planera och prioritera ditt arbete. 	
 	
B-körkort är ett krav.	
 	
Låter detta som en roll för dig? Ta chansen och bli en del av vårt spännande team. 
Skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande. 	

För att söka tjänsten, skicka din cv och ditt personliga brev till 
Rekrytering@stadsbostad.se 	

 
Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse. 	
		
	


