Växjö den 20 mars, 2017

Vi söker
Byggprojektledare Underhåll
Vår vision är att bli Sveriges bästa hyresvärd. Som projektledare hos oss på Växjöbostäder jobbar du
med spännande arbetsuppgifter både inom nyproduktion och underhåll. Eftersom vi tillhör
allmännyttan ställs vi inför unika utmaningar och krav inom exempelvis teknik och miljövillkor.
Nu söker vi dig vill jobba som Byggprojektledare underhåll. Du blir en del av vårt projektteam och är
delaktig i det växande Växjö som nu tar form.

Tjänsten
Arbetet är utåtriktat och sker i samverkan både internt med vår organisation och externt med
våra hyresgäster, leverantörer samt entreprenörer. Vi arbetar efter tydliga värderingar och
lägger stor vikt vid att följa processen från start till mål med projektredovisning, budget,
prognoser och uppföljningar Som projektledare hos oss har du ett ekonomiskt ansvar för dina
projekt. Du säkerställer kvalitén i projekten. Du driver många projekt samtidigt både stora och
små och du för Växjöbostäders talan gentemot entreprenörer och hyresgäster m.fl.
Du och dina kollegor förväntas tillsammans samordna och driva utvecklingen av ständiga förbättringar.
En del av din vardag består av erfarenhetsåterkoppling och dialog med Fastighetsavdelningen där den
tekniska förvaltningen sker av fastigheterna. Du kommer att vara delaktig i framtagande och
upprätthållande av underhållsplaner. Goda relationer med såväl interna som externa kontakter är
viktigt i rollen som projektledare hos oss på Växjöbostäder.
I rollen som projektledare Underhåll rapporterar du direkt till projektchefen.

Kvalifikationer
Du har minst 5 års erfarenhet från entreprenadbranschen och/eller fastighetsförvaltning avseende
projekt- och byggledning inom installationssidan och har kunskap om bygglagstiftning,
entreprenadjuridik och branschregler mm. Du har specialistkunskaper inom el, vs samt styr och regler.

Personliga egenskaper



VETA Du skall dela bolagets värdegrund
Affärsmässig Förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Fokuserar på kostnader, intäkter.
Avgöra vad som är viktigast för bolaget i den aktuella situationen
 Strukturerad Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och
håller tidsramar.
 Kommunikativ Har förmågan att nå ut med ditt budskap
 Serviceinriktad lugn, lyhörd och tillmötesgående i ditt beteende. Har intresse, vilja och
förmåga att hjälp och supportera andra samt äger förmågan att leverera lösningar inom
området.

Självgående Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina
processer vidare. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare i
samarbete med projektavdelningen.
Ansökan
Har du frågor runt tjänsten är du välkommen att kontakta Projektchef Carina Herbertsson på telefonnummer:
0470-59 91 50. Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan via E-post till
Carina.Herbertsson@vaxjobostader.se
Läs mer om projektledarens vardag på Växjöbostäder här
http://www.vaxjobostader.se/om-oss/jobba-hos-oss/mzte-vara-medarbetare/
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