Arbetsledare Tekniska enheten
Välkommen till vårt team!
Vill du också bli en del i gruppen av 8 personer?
Du kommer då att tillhöra Tekniska enheten som ansvarar för drift och service av park, gata, vatten och avlopp samt
kultur- och fritidsanläggningar.
Uppdragsgivare: Nykvarnsbostäder
Ort: Nykvarn
Omfattning: Provanställning 6 månader, efter utvärdering kan tillsvidareanställning bli aktuellt

Arbetsbeskrivning:
Vårt största gemensamma uppdrag är att utföra drift och underhåll av gator vägar och parker samt kultur- och
fritidsanläggningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att planera och leda det dagliga arbetet på avdelningen. Du kommer ha täta
dialoger med våra beställare på kommunen i direkt operativa frågor men även vara en del i kontakten gällande
uppföljning av uppdraget och i ekonomifrågor. Det innebär också dagliga kontakter med våra övriga samarbetspartners.
Du kommer vara en viktig del i arbetet med att fortsätta utveckla avdelningen i form av långsiktig och kortsiktig planering
samt prioriteringar och den dagliga styrningen.
Beredskap ingår i tjänsten
En stor del av ditt arbete är med våra mål, processer samt arbetet med rutiner och strukturer i våra arbetssätt.
Du kommer rapportera direkt till avdelningschef för Tekniska enheten.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har erfarenhet av dessa arbetsuppgifter inom minst ett av våra teknikområden.
Vi söker dig som är prestigelös, engagerad, nyfiken och initiativrik.
Vi ser att du har en hög servicekänsla för både interna som externa kunder, då Du kommer vara Nykvarnsbostäders
ansikte utåt.
För tjänsten krävs god administrativ förmåga där du är van att arbeta strukturerat och planera för ditt eget och
avdelningens arbete.
B-körkort är ett krav.
Dokumenterad erfarenhet av en arbetsledande roll.
Minst 3 års erfarenhet inom något/några av våra teknikområden.

Meriterande om du har dokumenterad erfarenhet kring LEAN och förbättringsarbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
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Nykvarnsbostäder är tillsammans med kommunen och andra aktörer med och bygger och utvecklar Nykvarns kommun.
Kommunen växer snabbt och där är vi en av kommunens viktigare aktörer som bidrar till att det finns bostäder, skolor,
förskolor, vägar, avlopp, mm. Vår värdegrund SARA ”service, ansvar, respekt, arbetsglädje” är med oss varje dag och vi
ser samtidigt att du har god samarbetsförmåga, är flexibel, öppen och lyhörd.
Sista ansökningsdag: 2018-08-19
Nykvarnsbostäder är ett kommunalt bostadsbolag med ca 550 hyreslägenheter, vi sköter även drift och underhåll av
verksamhetslokalerna i Nykvarns kommun.
Tekniska enheten ansvarar för drift och service av park, gata, vatten och avlopp åt kommunen och bolagets egna
fastighetsbestånd. På Nykvarnsbostäder är vi idag 37 personer.
Vi vill ha friska och glada medarbetare så vi har bra förmåner med bl a rikskort, friskvårdbidrag, 1 h betald friskvård i
veckan, företagshälsovård, 1 extra ledig dag/år, vaccinationer samt förmånsportal.

Då det är semestertider ber vi dig som har du frågor att maila till: info@nykvarnsbostader.se
Din ansökan med löneanspråk skickar du till anstallning@nykvarnsbostader.se

