FASTIGHETSTEKNIKER TILL
STENDÖRREN
Stendörren Fastigheter AB är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, utvecklar
och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med
våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med
konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen. Vi driver även
projektutveckling av befintliga byggnader och tidigare onyttjad tomtmark på våra
fastigheter.
Stendörren har idag ca 120 fastigheter med en total uthyrbar area om ca 730 000
kvadratmeter och ca 700 hyresgäster, vilka huvudsakligen bedriver verksamhet
inom logistik och lätt industri.
Vi på Stendörren erbjuder ett omväxlande och utvecklande arbete i en affärsdriven
och öppen kultur. För oss är det viktigt att alla trivs och utvecklas på jobbet, och
att alla medarbetare bidrar till vårt goda företagsklimat.
Vi söker nu en social och driven person till en tjänst som fastighetstekniker hos oss till vårt bestånd i Stockholm.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Ansvar över egna fastigheter men också delaktighet i andras fastigheter
Daglig tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av bl.a. ventilations- och värmesystem
Delaktig i och beställare av mindre underhållsåtgärder
Vara behjälplig gällande mediestatistik samt uppföljning tillsammans med driftingenjör
Rådgivande funktion i drift- och energifrågor till förvaltare
Energi- och driftoptimering av byggnaderna
Delaktighet i budget- och uppföljningsarbete
DIN PROFIL
Relevant utbildning inom driftteknik och/eller mångårig arbetslivserfarenhet
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av driftteknik eller alternativt likvärdig kompetens i yrkeslivet
Stort intresse för arbete med driftoptimering och utveckling av driften
IT-vana, så som t.ex. MS Office
B-körkort
Kunskaper inom SBA, Systematiskt brandskyddsarbete, är meriterande.
PERSONLIGA EGENSKAPER
Då tjänsten innebär många kontakter med både hyresgäster och entreprenörer så är dina personliga
egenskaper mycket viktiga för oss då du är företagets ansikte utåt. Som person är du lugn och trygg med en
positiv grundsyn. Det är viktigt att du är lyhörd och självständigt tar ansvar för att dina arbetsuppgifter slutförs.
Vidare har du god förmåga att smidigt kommunicera, bygga och bibehålla goda samarbeten samt skapa goda
relationer såväl internt som externt.
För ansökan och övriga frågor vänligen kontakta Andreas Josefson, tel:
08 518 331 47 alternativt på mail andreas.josefson@stendorren.se

