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Teknisk Förvaltare
Atrium Ljungberg växer i Göteborg och söker nu en driven och engagerad teknisk
förvaltare.
Du kommer få vara med på resan att fortsätta etableringen i Göteborg.
2015 fick vi möjlighet att köpa kontorsfastigheter på Lindholmen. Vi är nu en del av det omfattande
arbete med att utveckla stadsmiljön som just nu pågår i Göteborg. Vi är en långsiktig
fastighetsägare som vill att du utvecklas med oss.
Vår affärsmodell handlar om att greppa hela processen, från visionen till den dagliga driften.
Vi söker därför dig som har erfarenhet från fastighetsbranschen, är affärsmässig,
relationsskapande och som vill vara med på den här resan.
Rollen
Du kommer tillhöra ett litet team i Göteborg där ni tillsammans förvaltar och utvecklar fastigheterna.

Arbetsuppgifter
Göra budget/prognos samt ansvara för planering av fastigheternas drift, underhåll och
skötsel
Ansvara för daglig drift och skötsel, tekniska installationer och myndighetskrav
Vara samordningsansvarig avseende det dagliga arbetet med drifttekniker/fastighetsskötare
Ansvara för driftsutvecklingen inom marknadsområdet
Medverka i utvecklings- samt hyresgästanpassningsprojekt
Upphandla leverantörer
Kundvård
Erfarenhet
Arbetat med kommersiella fastigheter
Drivit eller varit delaktig i hyresgästanpassningar
Tekniskt kunnig
Vem är du
I Göteborg är det ett litet team som jobbar tillsammans, det bidrar till korta beslutsvägar och härlig
gemenskap. Förutom att du är duktig på tekniken i fastigheterna är det viktigt att du vågar och vill
tänka utanför boxen och alltid sätter kunderna först. När du tror på något backar vi upp dig och dina
idéer.
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Du trivs i rollen som teknisk förvaltare om du är strukturerad, flexibel, driven och har ett och
engagemang som gör att du ständigt vill utveckla fastigheterna och dig själv.
Vi vill att du utvecklas med oss!
Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Atrium Ljungberg med Fasticon Kompetens AB. Du söker på
www.fasticonjobb.se. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och löpande. Har du frågor är du
välkommen att kontakta Anna Svedberg, anna.svedberg@fasticonkompetens.se eller 0766-396
371.
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