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Höörs Fastighets AB äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Den totala byggnadsarean på
ca 110 000 kvm är fördelad på kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler
samt vård- och industrilokaler. Vi tillhandahåller även verksamhetsvaktmästeri och lokalvård i de
kommunala verksamhetslokalerna.

Driftansvarig
Arbetsuppgifter










Projektleda och utföra drift och energioptimering av värme-, ventilations- och kylanläggningar i
våra fastigheter.
Ombesörja och följa upp myndighetsbesiktningar såsom ex. el, köldmedia, OVK m.fl.
Ansvara för inrapportering och uppföljning av statistik för energi och vattenförbrukning.
Beställning och uppföljning av entreprenörer.
Kontroll och attest av fakturor.
Bistå förvaltare i fastighetsteknik och underhåll.
Leda drifttekniker i det dagliga arbetet.
Ta fram förslag på förbättrings- och åtgärdsförslag som syftar till bättre inre miljö, komfort och
ekonomi på våra fastigheter.
Presentationer och uppföljning mot ledningsgrupp och styrelse.

Efterfrågade kompetenser
För detta jobb behöver du ha ett par års arbetslivserfarenhet från arbete som driftansvarig eller
liknande roll. Utbildning och kompetens inom bygg, elektriska installationer, VVS, tekniska
anläggningar, ventilation samt styr- och reglersystem är nödvändig. Om du saknar viss erfarenhet
inom något område behöver du ha en öppen och positiv inställning till ny kunskap samt ha lätt för att
lära. B- körkort är ett krav.

Vem är du?







Du har erfarenhet från arbetsledning och trivs att samarbeta med andra människor.
Du har ett affärsmässigt sätt med starkt kundfokus.
Du är van att arbeta självständigt och trivs i föränderliga miljöer
Är utåtriktad och kommunikativ.
Är noggrann, analytisk och strukturerad i ditt sätt att arbeta.
Gillar att hålla dig uppdaterad inom ny teknik.

Frågor?
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta fastighetschef Joakim Wallberg
joakim.wallberg@hoorfast.se.
Välkommen med din ansökan senast 2019-06-16. Din ansökan skall innehålla CV samt ett
ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna tjänst.
Ansökan skickas till info@hoorfast.se
Vi intervjuar löpande så ansök snarast möjligt.

Box 90, 243 22 Höör
Besöksadress: Björkgatan 54
Telefon växel: 0413-289 00
www.hoorfast.se

