
Tjänsten avser en tillsvidareanställning
på heltid med placering i Jönköping.

Sista ansökningsdag är 2022-08-07. 
Vi jobbar med löpande urval så skicka
in din ansökan så snart som möjligt. 

Vi tar emot ansökningar via epost:
rekrytering@poefastigheter.se 

F A S T I G H E T S F Ö R V A L T A R E
Vi söker en förvaltare till vårt kontor i Jönköping. Du
kommer att tillsammans med övriga i teamet ansvara för
förvaltningen av fastigheterna och hyresgästerna och att
ni tillsammans skapar en strukturerad förvaltning med god
kvalitet som leder till hög kundnöjdhet och bra driftnetto.
Du förväntas ta initiativ till utveckling av beståndet och
inneha den erfarenhet och kunskap som krävs för att
kunna göra detta på ett självständigt sätt, med ett
naturligt samarbete med övriga i teamet. Du utgår från
vårt kontor i Jönköping och rapporterar till regionchefen.

Arbetsuppgifter

P&E grundades 1991 och arbetar med
teknisk förvaltning, fastighets-
förvaltning, fastighetsutveckling,
centrumutveckling, centrumledning,
ekonomi, bygg- och projektledning.

En nära kontakt med kunder och 
 hyresgäster är en självklarhet i vår
verksamhet. 

Vi arbetar oberoende på marknaden
vilket gör oss till en attraktiv sam-
arbetspartner för våra uppdrags-
givare. Vi arbetar över hela Sverige
och har kontor belägna i Kalmar,
Jönköping och Stockholm. 

Många av våra kunder har ett om-
fattande fastighetsbestånd. Det
varierar mellan bostadsfastigheter,
industribyggnader och köpcentrum.
Bland våra uppdragsgivare finns
myndigheter institutionella
investerare, fastighetsbolag och 
 kommersiella hyresgäster.

O M  P & E

Y T T E R L I G A R E  I N F O

K O N T A K T P E R S O N E R
Peder Karlén, Regionchef Jönköping

070-879 29 27

Maria Feltendahl, HR                                          

070-309 72 82

K O M P E T E N S  &  E R F A R E N H E T
Vi tror att du har en förvaltarutbildning och/eller en
utbildning med teknisk inriktning, samt ett antal års
erfarenhet inom fastighetsförvaltning och/eller arbete inom
drift- och teknikområdet. Du får gärna ha kunskaper inom
ventilation, VS och styr. Det är meriterande med erfarenhet
av energioptimering samt om du har erfarenhet av att driva
projekt. Även erfarenhet att upprätta budgetkalkyler ses
som en merit.

P E R S O N L I G A  E G E N S K A P E R
Vi fäster stor vikt vid din personlighet och ditt
engagemang. Vi söker dig som vill arbeta självständigt, har
ledaregenskaper och trivs på en arbetsplats där ingen dag
är den andra lik. Du är bra på att lösa problem och får
energi av att göra kunden nöjd. Som person är du stabil
och noggrann och har förmågan att tydligt kommunicera
med hyresgäster, medarbetare och kan arbetsleda
entreprenörer och kollegorna inom driften. Andra
egenskaper vi värderar högt är din samarbetsförmåga och
vilja att lära och utvecklas.

Engagemang och framåtanda är en stor drivkraft hos oss. I
rollen som fastighetsförvaltare får du möjlighet att inte bara
förvalta fastigheter, utan vara med och bygga ett fastighets-
bolag! Välkommen till ett bolag som kan fastigheter!

Tillse att fastigheternas handlingsplaner genomförs.

Budget, prognos och uppföljning av utfall och resultat och
rapportering enligt direktiv.

Upprätta underhållsplaner, upphandling och genomförande
av underhåll.

Driva vårt arbete med energioptimering och
mediaförbrukning.

Hantera dagliga driftsfrågor. Arbeta med övergripande
tillsyn och felsökning av tekniska installationer inom
värme, ventilation, larm, styr och regler. 

Tillse att försäkringskrav, myndighetskrav och
lagstadgade miljökrav uppfylls samt efterföljs

Ansvara för planerat- och felavhjälpande underhåll. 

Mindre hyresgästanpassningar samt stötta projektledare
vid större hyresgästanpassningar.

Köpa in, leda och följa upp leverantörer och entreprenörer
mot uppsatta mål.

Göra lönsamhetsbedömningar av investeringsalternativ.

mailto:rekrytering@poefastigheter.se

