Projektledare till Slättö Region Syd
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 gärna mer på www.slattoforvaltning.se

Om tjänsten
Som projektledare hos oss ges du möjlighet att arbeta med spännande projekt inom nyproduktion av bostäder,
hyresrätter och bostadsrätter, i region Syd. Du blir en del av ett företag och team som präglas av
entreprenörskap och stark framåtanda.
Du kommer att jobba i hela processen, från projektidé till färdigställt projekt. Exempel på arbetsuppgifter är
upphandling, projektering, ekonomisk uppföljning/kalkylering, bostadsrättsfrågor m.m.
För att lyckas i rollen krävs att du är lyhörd, flexibel, tar initiativ och driver ditt arbete framåt.
Placeringsort är Malmö och vårt kontor är centralt beläget vid Gustav Adolfs torg. Resor ingår i tjänsten och Bkörkort är ett krav.

Din profil
Du har någon/några års erfarenhet från fastighetsbranschen eller projektutveckling. Du har högskoleutbildning,
företrädesvis med inriktning mot lantmäteri, samhällsbyggnad/väg- och vattenbyggnad eller motsvarande.
Du är bra på att samarbeta med externa och interna parter och har god kommunikationsförmåga i både tal och
skrift. Du trivs med att jobba i en expansiv och föränderlig miljö med många kontaktytor. Du är
förtroendeingivande och agerar med ett service- och affärsmässigt perspektiv. Du är resultatinriktad,
självständig och strukturerad i ditt arbete.

Ansökan
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Johan Hultman 072-506 29 03
eller HR Karin Wigert 070-327 20 59 / Therese Edholm 070-588 13 05.
Du är välkommen att maila din ansökan till hr@slattoforvaltning.se senast den 3 maj 2019. Urval sker löpande.
Slättö har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller
andra säljare av rekryteringstjänster.
Ansökningar hanteras konfidentiellt och i enlighet med Slättös integritetspolicy
https://slattoforvaltning.se/integritet/

