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Letar du efter en arbetsplats med omväxlande arbetsuppgifter? Har du erfarenhet
inom hantverkaryrket eller fastighetsskötsel? Stämmer även orden serviceinriktad,
initiativrik och lagspelare in på dig? Då är det dig vi letar efter! Varbergs Fastighets AB
söker nu en Drifttekniker till vårt fastighetsteam.
Placeringsort:  Varberg  
Omfattning:  Heltid  
Tillträde:  I  början  av  2018  
Arbetsuppgifter:  
På VFAB arbetar fastighetsavdelningen med våra fastigheter och mot ett 50-tal hyresgäster och har
uppgiften att möta deras behov av service och utveckling. På kort tid har vi mer än fördubblat vår
förvaltade yta från 50 000 kvm till över 160 000 kvm.
Som Drifttekniker hos oss arbetar du i en grupp om 4 personer, med dig själv inräknad. Din grupp har
ansvar för cirka 25 fastigheter i Varberg, varför du gillar ett omväxlande arbete. Du är ansvarig för
reparationer och drift av installationer i fastigheterna, där den övervägande delen gäller tekniska
installationer som exempelvis brandlarm och ventilation.
Arbetet är förlagt på dagtid måndag-fredag. Vi tillämpar flextid.
  
Kvalifikationer:  
Du är en lagspelare, och sätter alltid laget före jaget. Du brinner för service och för dig är det alltid viktigt
att leverera en bra tjänst.
Vi ser att du har B-körkort och vi vet även att du har ett tekniskt intresse och är tekniskt kunnig.
Det är meriterande, men inget krav, om du har utbildning inom fastighetsskötsel, installation eller
någon annan form av hantverksutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av likartade
arbetsuppgifter. Har du en utbildning inom VVS, el eller liknande är detta meriterande.
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet varför du känner igen dig själv i VFAB’s värdeord
framåtanda, målmedvetenhet, öppenhet och hållbarhet. Det innebär att du trivs med att jobba i en
föränderlig miljö som kräver snabb anpassning till nya förutsättningar. Du är rak och ärlig samt har
förmågan att möta arbetskamrater, kunder, hyresgäster och leverantörer på ett professionellt och
ödmjukt sätt. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att hitta
lösningar. Du är även självständig och kan planera och prioritera dina arbetsuppgifter och arbetstid.
Om  oss:  
Varbergs Fastighets AB bildades 1970 och är ett helägt dotterbolag till Varbergs Stadshus AB. Vårt
uppdrag är att bygga, utveckla och förvalta samhällsnyttiga, attraktiva fastigheter i Varbergs kommun
genom att erbjuda en samlad kompetens inom projekt och förvaltning. Bolaget ska se till att det
finns god tillgång till affärslokaler och samtidigt verka för att bevara stadens kulturellt viktiga
byggnader.
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Tillsättning: Urval och intervjuer sker löpande. Skicka därför in din ansökan redan idag.

	
  
Kontakt  
Kajsa Gyså, HR-ansvarig
Telefon: 0340 50 60 31
E-post: vfab@varberg.se

