VILL DU UTVECKLA
FASTIGHETER OCH ANSVARA
FÖR KUNDRELATIONER?

OM P&E
P&E grundades 1991 och arbetar med
teknisk förvaltning, fastighetsförvaltning, 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 samarbetspartner för våra uppdragsgivare. Vi arbetar över hela Sverige
och har kontor belägna i Kalmar,
Jönköping och Stockholm.
Många av våra kunder har ett omfattande fastighetsbestånd. Det
varierar mellan bostadsfastigheter,
industribyggnader och köpcentrum.
Bland våra uppdragsgivare finns
myndigheter institutionella
investerare, fastighetsbolag och
kommersiella hyresgäster.

P&E är inne i ett tillväxtskede med många kommande
affärs- och projektmöjligheter och behöver därför förstärka organisationen i Jönköping. Vi söker dig som har
erfarenhet av fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning. I ditt uppdrag kommer du tillsammans med
övriga i teamet fortsätta arbetet med utveckling av
fastighetsbeståndet i Jönköping city. Du kommer att
driva
uthyrningsprocessen
vid
nyuthyrningar
och
omförhandlingar.
Du
bearbetar
projektidéer
och
förfrågningar från både befintliga hyresgäster och nya
intressenter. Rollen kräver att du har ett starkt kundfokus
och att du har lätt för att skapa relationer.
I uppdraget blir du också en viktig kugge
utvecklingsprojekt av kontor på A6 i Jönköping.
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Om du drivs av kommersiella kundrelationer, vill göra
hyresavtal och därigenom utveckla fastigheter och
stadsdelar är det rätt läge att kontakta oss nu! Vi erbjuder
dig ett utmanande och varierande arbete med möjlighet
att vara med och påverka utvecklingen i bolaget som är i
ständig förändring och tillväxt.

KOMPETENS & ERFARENHET
Vi söker dig som har ett par års erfarenhet av
fastighetsförvaltning och vi ser det som meriterande om du
har en eftergymnasial utbildning, gärna inom fastigheter.
Du behöver ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och
skrift samt god datorvana. Rollen förutsätter körkort.

YTTERLIGARE INFO
Tjänsten avser en tillsvidareanställning
på heltid med placering i Jönköping.

PERSONLIGA EGENSKAPER

Sista ansökningsdag är 2022-09-30.
Vi jobbar med löpande urval så skicka
in din ansökan så snart som möjligt.

Vi fäster stor vikt vid din personlighet och ditt
engagemang. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är
strukturerad i ditt arbetssätt och drivs av att lösa problem
på bästa sätt. Det är även viktigt att du gillar att arbeta
med människor och bygga relationer och att du har ett
affärsmässigt och analytiskt perspektiv. Som person är du
stabil, ordningsam och har en ledarförmåga som du
använder genom att tydligt kommunicera med hyresgäster
och medarbetare. Du behöver vara lyhörd och inspireras av
utmaningar och har en strävan att utveckla ditt område,
men även dig själv i din yrkesroll.

Vi tar emot ansökningar via epost:
rekrytering@poefastigheter.se
Märk ansökan: Fastighetsförvaltning
Jönköping 2022

KONTAKTPERSONER
Peder Karlén, Regionchef Jönköping
070-879 29 27
Maria Feltendahl, HR
070-309 72 82

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 fastighetsbolag! Välkommen till ett bolag som kan fastigheter!

