Teknisk projektledare
Vi söker nu en teknisk projektledare till Höganäshems Fastighetsavdelning
Höganäs har en stark tillväxt och jobbar aktivt med att underlätta för företagare och medborgare
att leva och verka i kommunen. Målsättningen är att befolkningen ska öka till 30 000 invånare till
2025 (26 566, 2018-12-31). Vi på Höganäshem är ett kommunägt fastighetsbolag och har en
spännande utmaning i att bygga nya lägenheter samt förvalta och utveckla våra ca 1400
befintliga lägenheter. Vi ska erbjuda prisvärda bostäder och lokaler i trivsamma och trygga
miljöer med god kvalité och service.
Fastighetsavdelningen jobbar kontinuerligt med att bygga nya och utveckla våra befintliga
fastigheter. Ett av de viktigaste områdena är att leda och samordna det planerade underhållet.
Här kommer du som erfaren teknisk projektledare att få en central roll. Du kommer att ha ett
nära samarbete med företagets byggprojektledare, driftansvarig och bovärdar. Tjänsten är
placerad direkt under fastighetschefen.
Arbetsuppgifter
Som teknisk projektledare kommer du att:
•
•
•
•
•
•

Ansvara för planerat fastighetsunderhåll
Utreda, planera och initiera underhållsåtgärder
Samverka med driftansvarig för energioptimering av fastigheter
Ansvara för upphandling, projektledning och ekonomisk uppföljning av i huvudsak
tekniska underhållsprojekt och energieffektiviseringsprojekt
Samverka och informera hyresgäster vid underhållsåtgärder och projekt
Deltaga som teknisk kompetens, biträdande projektledare i ny- och ombyggnadsprojekt

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
•
•
•
•
•

Ingenjörsutbildning med teknisk inriktning eller motsvarande utbildning/erfarenhet
Dokumenterad flerårig arbetslivserfarenhet av drift och projektledning av
fastighetstekniska anläggningar
God datorvana och behärska ex. Excel och Word
B-körkort
Du skall kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska språket

Det är meriterande om du:
Har dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet inom:
•
•
•
•
•

Projektledning
Entreprenadjuridik
Bygglagstiftning
Installationsteknik, installationssamordning
LOU (lagen om offentlig upphandling)

Rollen kräver att du är strukturerad, noggrann, självgående samt har lätt för att samarbeta och
knyta kontakter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ansökan
Vi går igenom inkomna ansökningar löpande. Om du tycker att tjänsten låter som något för dig,
är du välkommen att skicka in din ansökan snarast
Skicka din ansökan, cv samt personligt brev till Fastighetschef Mikael Larsson
mikael.larsson@hoganashem.se

