SÖKER

UTHYRARE
Leksandsbostäder AB är kommunens största bostadsföretag och är ett helägt kommunalt bolag.
Förutom det egna fastighetsbeståndet förvaltar vi även kommunens fastigheter såsom skolor
och förskolor. Vi förvaltar även kommunens gator, vägar, parker och offentliga platser.
Som uthyrare hos oss arbetar du med hela processen i en uthyrning, allt ifrån publicering av
lediga lägenheter till färdiga kontrakt. Arbetet innebär täta kontakter med hyresgäster och
bostadssökande genom besök, telefon och e-post vilket ställer stora krav på ett trevligt
bemötande och en säljande inställning. I denna tjänst ingår även en del andra administrativa
uppgifter, exempelvis sitter du som sekreterare i vår bolagsstyrelse.
Vi vill att du som söker:
- har ett utpräglat sinne för service och gärna gör det lilla extra
- är proaktiv, ser vad som behöver göras och kan prioritera på ett effektivt sätt
- är noggrann och välorganiserad med en positiv framtoning och en hög social
kompetens samtidigt som du har stor integritet och personlig mognad. Du är även
flexibel, vilket är viktigt i en liten grupp där vi hjälper varandra vid behov
- har gymnasieutbildning i administration eller motsvarande, god IT-vana lätt för att
tillägna dig olika system
- behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande är:
- erfarenhet av arbete med uthyrning av bostäder och/eller lokaler
- utbildning i hyresjuridik
Arbetstid varaktighet: Heltid, tillsvidareanställning.
Provanställning 6 månader tillämpas.
Kollektivavtal Fastigo – Vision, individuell lönesättning tillämpas.
Kontaktpersoner: Åsa Elm, ekonomichef, 0247-805 09.
Facklig kontaktperson: Elisabeth Bonde, 0247-805 03.
Ansök så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Ansökan med meritförteckning samt löneanspråk skall vara oss tillhanda senast 10 juni 2019.
Maila gärna din ansökan till inger.hjorth@leksand.se eller skicka till adress:
Leksandsbostäder AB, Att: Inger Hjorth, Box 244, 793 25 LEKSAND

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av rekryteringskanaler och marknadsföring.
Därför undanber vi oss kontakt från rekryteringsföretag och annonssäljare.
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