Snickare till Hedern Fastigheter
Vill du tillhöra ett glatt och kompetent team, där vardagen handlar om att skapa rum för trivsel åt våra
kunder? Då ska du söka tjänsten som Snickare hos oss på Hedern Fastigheter!
Hedern Fastigheter äger, förvaltar och förädlar fastigheter om ca. 140 000 kvadratmeter uthyrbar yta
fördelat på 32 fastigheter i Sundsvall, Örnsköldsvik och Gävle. Hedern vänder sig till såväl bostads- som
lokalhyresgäster med behov av att hyra allt från femton till flera tusen kvadratmeter.
Hederns personal är den främsta tillgången, det är våra medarbetare som skapar framgångarna. Våra
medarbetare ska trivas och utvecklas på jobbet och våra medarbetare ska inom alla kategorier ha rätt
utbildning och erfarenhet för att klara av sitt jobb. Mer information om Hedern Fastigheter hittar du på:
hedern.se

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I rollen som snickare kommer du att vara bolagets ansikte utåt då du dagligen träffar våra hyresgäster, du
blir också en viktig pusselbit i bolagets servicegrupp där det bland annat ingår fastighetstekniker,
snickare, elektriker och målare.
Som snickare är består dina främsta arbetsuppgifter av: renovering, om- och tillbyggnad & mindre
nybyggnationer. I servicegruppen arbetar man som ett lag där det är viktigt att kunna vara
gränsöverskridande i sin yrkesroll för att kunna göra det bästa för våra hyresgäster.

Kravspecifikation
Vi söker dig som har gymnasial utbildning inom bygg & anläggning och yrkesbevis.
Det är meriterande om du har praktisk erfarenhet av att arbeta som snickare på mindre ombyggnationer
och lägenhetsrenoveringar.
Du har vana av att ta emot och återrapportera utfört arbete digitalt. För att klara tjänsten som snickare
krävs också att du behärskar det svenska språket väl samt har B-körkort.

Personliga egenskaper
Som person är du serviceinriktad, kvalitetsmässig och engagerad i ditt arbetssätt, du har alltid våra
hyresgäster i fokus och löser lätt problem som kan uppstå. Du trivs i kontakten med våra hyresgäster och
har lätt för att kommunicera.

Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Sundsvall
Lön: Enligt överenskommelse
Tjänst: 100% Tillsvidareanställning (provanställning kan förekomma vid behov)
Sista ansökningsdag: 7 augusti
Kontakt: Erik Ekblad, Förvaltare 060- 13 53 11 erik.ekblad@hedern.se eller Anders Rönnqvist,
Verksamhetschef 060- 13 53 01 anders.ronnqvist@hedern.se
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med
din ansökan!
Skicka din ansökan till erik.ekblad@hedern.se

