
 

 

 
Hökerum Fastigheter ingår i en koncern tillsammans med Hökerum Bygg AB och är ett familjeföretag 
som grundades 1968. Företaget hyr ut bostäder och lokaler i Jönköping, Ulricehamn och Borås 
kommun. I koncernen är vi ca 100 anställda varav 20 i HFAB. I dagsläget äger vi ca 1100 lägenheter i 
varav ca 350 i Jönköpingsområdet och behöver därför rekrytera ytterligare en Fastighetsskötare som 
innehar ett övergripande ansvar beståndet enligt nedan:  
 

Är du vår kommande fastighetsskötare med erfarenhet från arbetsledning? 
Vi satsar på att rusta upp våra hyresfastigheter samt gemensamma utomhusytor i området – vill du 
vara med och göra skillnad för de boende? 

I arbetet som vår blivande Fastighetsskötare med ett utökat arbetsledaransvar, krävs att du har lätt för 
att samarbeta och kommunicera. Du kommer ha daglig kontakt med hyresgäster och leder / fördelar 
arbetet för dig själv samt övriga fastighetsskötare på områdena Hovslätt, Huskvarna och Tenhult. Till 
din hjälp har du även en Bovärd som stöttar upp med sina kunskaper. 

De varierande uppgifterna ställer stora krav på att du kan hålla många bollar i luften, du är positiv, 
serviceinriktad och flexibel samt har en känsla för vad som är viktigt att prioritera. Arbetet innefattar 
diverse trädgårdsarbete och renhållning av inne- & utemiljö, renoveringar, besiktningar, hantering av 
felanmälningar m.m. 
Du som söker har troligen någon erfarenhet av att leda andra och/eller fastighetsskötarutbildning eller 
erfarenhet av likvärdigt arbete. Körkort (B) är ett krav. Certifikat med följande behörigheter såsom 
Heta Arbeten, Säkra Lyft, Motorsågskort, Datavana och/eller VVS-kunskap är mycket meriterande.  
Jourtjänstgöring var 3: dje vecka ingår i arbetet. 
 
Anställningsvillkor:  Heltid (100%), tillsvidare (provanställning tillämpas).  
Stationeringsort:  Huskvarna          
Tillträde:   Omgående eller enligt överenskommelse 
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi 
undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. 

För information om tjänsten: Kontakta Peter Hjert peter.hjert@hokerumfastigheter.se  
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till anneli.olausson@hokerumbygg.se  
senast 2018-06-17. Vänta inte med din ansökan då rekrytering och urval kommer att ske löpande.  
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