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Är du en driven kommunikatör med mottagarens perspektiv i fokus? Ser du digitala
och sociala medier som ett självklart arbetsverktyg och samtidigt är en kreativ och
prestigelös lagspelare? Då är det dig vi söker!
Arbetsuppgifter  
Som kommunikatör på Varbergs Fastighets AB (VFAB) blir du en del av vår avdelning kund och
kommunikation i ett team om tre personer. Avdelningen är kommunikationsstöd för hela bolaget där
din roll framför allt är operativ med inriktning på våra byggprojekt.
Du kommer leda och ansvara för kommunikationsinsatser i stora byggprojekt, exempelvis skolor,
idrottsanläggningar och kulturfastigheter. Detta innebär ett nära samarbete med våra byggprojektledare
samt vår beställare Varbergs kommun och en viktig länk till Varbergs invånare.
Det löpande arbetet med VFAB:s hemsida och sociala medier kommer skötas av dig. Ett område med
stor utvecklingspotential, här får du en viktig roll. Du kommer även producera texter och material för
intern och extern publicering, digitalt och i tryck.
  

Kvalifikationer  
Du är en förtroendeingivande person med god kommunikativ förmåga och kan lyfta både egna och
andras idéer. Det är enkelt för dig att knyta kontakter och du arbetar bra i team. Samtidigt är du
självgående och tar ansvar för din uppgift, agerar och hittar lösningar efter rådande situation. Du rör
dig vant i digitala och sociala medier.
Vi ser att du har utbildning inom kommunikation eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet av SiteVision samt kunskaper i InDesign och Photoshop.
Likaså erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation och/eller bygg- och fastighetsbranschen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Om  oss  
Varbergs Fastighets AB (VFAB) bildades 1970 och är ett helägt kommunalt bolag med uppdrag att
medverka till utvecklingen av Varbergs kommun. Detta gör vi genom att bygga, utveckla och förvalta
samhällsnyttiga och attraktiva fastigheter samt bedriva parkeringsverksamhet. ”Västkustens kreativa
mittpunkt” är Varbergs kommuns gemensamma vision och ledstjärnan i vårt arbete och utveckling.
Vi har en samlad kompetens med tre huvudområden: projektledning, fastighetsförvaltning och
parkeringsverksamhet samt stödfunktioner inom kommunikation, HR, hållbarhet och ekonomi. Bolaget
är i en stark tillväxt och har sedan 2010 vuxit från fem anställda till närmare 30 personer 2018.
VFAB arbetar utifrån värdeorden: framåtanda, målmedvetenhet, öppenhet och hållbarhet. Det innebär
att du trivs att arbeta i en föränderlig miljö som kräver snabb anpassning till nya förutsättningar. Du är
rak, ärlig och har förmågan att möta arbetskamrater, kunder och leverantörer på ett professionellt och
ödmjukt sätt. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att hitta
lösningar efter rådande situation.
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Placeringsort: Varberg
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Arbetet är normalt förlagt måndag-fredag, kvällar och helger kan förekomma i samband
med event. Vi tillämpar flextid.
Tillträde: Omgående
Sista ansökningsdag: 2018-01-28
Urval och intervjuer sker löpande. Skicka därför in din ansökan redan idag.

Kontakt:  
För frågor om tjänsten
Helena Wallin, chef kund och kommunikation
Telefon: 0340 50 60 07
E-post: helena.wallin@varberg.se
För övriga frågor och ansökan
Kajsa Gyså, HR-ansvarig
Telefon: 0340 50 60 31
E-post: vfab@varberg.se

