
 

 

Stadsbostäder söker plattsättare med snickarkompetens  
 
Vi söker dig som är driven och vill utveckla byggservice tillsammans med 
Stadsbostäder. Vi är inne in en expansiv fas och våra uppdrag inom byggprojekt 
ökar. Hos Stadsbostäder erbjuds du att arbeta i ett företag där stabilitet och 
långsiktighet kombineras med framåtanda och nytänkande.  
 
Om tjänsten 
 
Du kommer att arbeta med renovering av badrum och kök, stambyten samt andra 
vanligt förekommande renoveringsarbeten inom plattsättning och snickeri i 
lägenheter, lokaler och fastigheter. Vi totalrenoverar lägenheter, anpassar lokaler, 
utför stambyten samt diverse andra renoveringar i de fastigheter vi förvaltar.  
 
Du ansvarar för dina uppdrag från planering till färdigställande och blir en integrerad 
del av vårt serviceteam. Du kommer att arbeta i nära samarbete med våra egna 
plattsättare, snickare, byggprojektledare, förvaltare, målare och fastighetstekniker 
såväl som med externa entreprenörer. Du har även kontakt direkt med hyresgästerna 
i ditt arbete.  
 
Arbetet innebär stor frihet under ansvar och goda möjligheter till vidareutveckling. Vi 
arbetar ständigt med att förbättra och utveckla servicen gentemot våra hyresgäster 
och uppdragsgivare.  
 
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Heltid. Vi tillämpar provanställning á sex 
månader.  
 
Personliga egenskaper 
 
Som person har du en stark arbetsmoral och kan arbeta i ett högt tempo. I din 
yrkesroll drivs du av att hålla en hög servicenivå och kan bemöta människor i olika 
situationer. Du arbetar effektivt och har en god förmåga att planera och prioritera ditt 
arbete.  
 
Kvalifikationer 
 
Du har minst några års erfarenhet från plattsättning/snickeri. B-körkort är ett krav. För 
att arbeta med badrumsrenovering behöver du våtrumsbehörighet eller vara beredd 
att ta behörighet.  
 
Ansökan 
 
Låter detta intressant, skicka ansökan till rekrytering@stadsbostad.se. Eftersom 
urvalet sker löpande ser vi gärna att du skickar ansökan snarast, dock senast 5 
februari.  
 
 



Om Stadsbostäder 
 
Stadsbostäder är ett familjeföretag i andra generationen som i över 35 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, skötsel 
byggservice. Vi befinner oss i en expansiv fas och för närvarande förvaltar vi drygt ett 
130-tal fastigheter, huvudsakligen i Malmö och Lund, med ca 3500 lägenheter och 
350 lokaler. I företaget finns idag 42 medarbetare. Stadsbostäders vision är ”Det 
självklara valet för att bo, verka och äga”.  Vi strävar efter att vara den mest 
respekterade och väletablerade leverantören av fastighetstjänster i Malmö med 
omnejd. Hos oss kombineras stabilitet och långsiktighet med framåtanda och 
förnyelse.  

 


