Förvaltare till Slättö
Slättö utvecklar, äger och förvaltar nya bostäder i svenska tillväxtområden. Genom ett ansvarsfullt,
hållbart och engagerat arbete skapar Slättö långsiktiga relationer med hyresgäster, bostadsköpare,
kommuner och investerare. Slättös målsättning är att efterleva och utveckla sitt ambitiösa
hållbarhetsprogram; att vara en uppskattad värd till sina hyresgäster samt att långsiktigt vara
värdeskapande för sina samarbetspartners.
Slättö har ett trettiotal medarbetare där merparten har sin kompetens inom fastighetsutveckling.
Slättö äger nybyggda bostäder och projektfastigheter, som finns i Stockholms- och Skåneregionen,
Mälardalen och Umeå. I dagsläget omfattar portföljen drygt 4,000 lägenheter.
Läs mer på www.slattoforvaltning.se
Vi är ett team vars kultur präglas av entreprenörskap och framåtanda. Vårt huvudkontor ligger på
Grev Turegatan i centrala Stockholm. Vi fortsätter växa och förstärker nu vår organisation med en
Förvaltare.

Om tjänsten
I rollen som förvaltare kommer du att ansvara för att våra fastigheter förvaltas professionellt
och likvärdigt. Då drift och förvaltning sköts av en extern part är din viktigaste uppgift att
vara en bra beställare.
Du kommer att ansvara för uppföljningen av att leverantören följer avtal samt att avtalad
drift och förvaltning är ändamålsenlig och likvärdig.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
•
•
•
•
•

Dialog med leverantören om det löpande arbetet i fastigheterna samt medverka i
beslut om eventuella åtgärder
Uppföljning av leverantörens arbete samt utveckling av förvaltningen i samarbete
med leverantören
Upprätthålla dokumentationsstruktur för förvaltningsskedet
Säkerställa att Slättös förvaltningsstandard efterlevs
Uppföljning av nyckeltal, såväl ekonomiska som för driften

Din profil
Vi söker dig som brinner för fastighetsförvaltning, ur alla aspekter. Du förstår att struktur,
planering och uppföljning är viktiga ingredienser för att möjliggöra säkra trivsamma
fastigheter såväl som ett ekonomiskt resultat och nöjda hyresgäster.
Du har kunskap och utbildning inom fastighetsförvaltning med erfarenhet av att ha ett
helhetsansvar för fastighetens resultat. Du har erfarenhet av att agera
beställare/kravställare gentemot leverantörer och entreprenörer eller som förvaltare.
Erfarenhet av ekonomisk uppföljning av fastigheter samt efterleva budget är meriterande.
Som person har du god ordning och reda, ett strukturerat arbetssätt och god analytisk
förmåga. Du är en lagspelare som skapar goda relationer såväl internt som externt. Du är en
engagerad person som tar initiativ och driver ditt arbete framåt. Du är resultatinriktad och
trivs med utmaningar i en expansiv och föränderlig miljö.
Ansökan
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta HR Therese Edholm 070-588 13 05 /
Karin Wigert 070-327 20 59. Du är välkommen att maila din ansökan till hr@slattoforvaltning.se
senast den 28 oktober 2018. Urval sker löpande.
Ansökningar hanteras konfidentiellt och i enlighet med Slättös integritetspolicy
https://slattoforvaltning.se/integritet/

