
 
 

 Haninge Bostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag med stort hjärta. Vi äger och förvaltar 

fastigheter från Tungelsta och Dalarö i söder till Vega och Vendelsö i norr. Haninge Bostäders 

uppgift är att bygga och erbjuda trivsamma lägenheter i trevliga boendemiljöer. Vi äger och 

förvaltar ca 2.400 lägenheter. Här finns framtidstro, gemenskap och laganda, god ekonomi och en 

stor möjlighet att få utveckla och utvecklas. Med Haninge Bostäders starka värdegrund och med 

hållbarhetsfrågorna i centrum har bolaget siktet inställt på att vara den attraktivaste hyresvärden 

på Södertörn. 

  

Mer information finner du på www.haningebostader.se.  

 

Vill du utveckla och utvecklas med oss?  

Vi söker nu en initiativrik och självständig - 

Fastighetsassistent  
Om tjänsten:  

Som fastighetsassistent tillhör du enheten Bostad och är direkt underställd företagets bostadschef.  

Som fastighetsassistent avlastar du bovärdar och områdesvärdar inom enheten med administrativa 

arbetsuppgifter, likväl som du driver egna projekt och har egna arbetsuppgifter. Befattningen kräver 

ansvar, noggrannhet, struktur, kostnadsmedvetenhet, servicekänsla med professionellt och 

serviceinriktat kundbemötande och prestigelöshet. I allt ditt arbete är det centralt att du alltid har 

kunden i fokus och har en affärsmässig approach. Uppgifterna ska utföras med stor noggrannhet som 

upprätthålls även under stress och utmanande situationer.  

 

Arbetsuppgifter:  

Tjänsten innebär att du kommer ha kundkontakt via personliga möten, telefon och mail dagligen.  

Du kommer även att:  

 Vara behjälplig med att utföra lägenhetsbesiktningar, upprätta besiktningsprotokoll med 

eventuella ombesiktningar samt debitering till hyresgäst 

 Utföra status/underhållsbesiktningar på lägenheter, samt uppdatera fastighetssystemet med 

uppgifterna 

 Uppföljning och kvalitetssäkring av leveranser och utförda tjänster för reparation, lägenhets- 

och fastighetsunderhåll. (Entreprenader)   

 Godkännande samt kontroll och kontering av tillhörande fakturor.  

 Delta i ekonomisk uppföljning gällande fastigheterna  

 Delta i det löpande kvalitets- och miljöarbetet.   

 Driva mindre fastighetsprojekt, internt samt externt 

 Medverka i trygghetsskapande frågor 

 Vara behjälplig och arbeta gränsöverskridande inom fastighetsförvaltningen vid frånvaro, 

semester, arbetsanhopning och då särskild kompetens erfordras.  

 Förutom ovannämnda arbetsuppgifter ska fastighetsassistenten vara sin chef behjälplig i det 

dagliga arbetet i allehanda uppkommande arbetsuppgifter.  

 Vid anmodan även utföra andra arbetsuppgifter.   

 

Vi söker dig som:  

 Har någon slags eftergymnasial examen eller likvärdig erfarenhet från fastighetsbranschen  

 Har god administrativ förmåga, och ett strukturerat arbetssätt  



 
 Har några års erfarenhet från servicerelaterade yrken med mycket kundkontakt  

 Har mycket goda kunskaper i att uttrycka dig i tal och skrift  

 Har goda kunskaper i svenska och engelska. Detta då du kommer att behöva använda båda 

språk dagligen i arbetet och då flera av våra hyresgäster ej är svensktalande  

 Har en positiv och lösningsorienterad inställning och som aktivt bidrar till ett gott samarbete i 

bolaget 

 B-körkort krävs 

 Gärna har erfarenhet från fastighetssystem, Vitec  
 
 

Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande tjänst. Vidare är det meriterande om du har 

erfarenhet av något fastighetssystem. Haninge Bostäder arbetar i systemet Vitec. Förutom din 

erfarenhet sätter vi stor vikt vid din personlighet och för att lyckas i tjänsten är det centralt att du är 

initiativrik, självständig har ett gott ordningssinne samt drivande och resultat och lösningsorienterad. 

Du ska också ha ett genuint intresse för service och människor. Vi tror att både du och andra beskriver 

dig som prestigelös, öppen för förändringar och strukturerad. Du har ett positivt sätt, ett eget driv och 

gillar att finna lösningar på problem och svar på frågor. I denna tjänst är det viktigt att du är 

kommunikativ och kan möta olika slags människor och på ett lätt sätt nå fram till dem. Det är också 

väldigt viktigt att du har hög integritet, etik och moral. Sist men inte minst är det viktigt att du är med 

och bidrar till en bra stämning på kontoret och att du delar våra värderingar som sammanfattas kring 

orden, Vänlighet, Engagemang, Respekt, Konsekvent, Trovärdig, Yrkesstolthet och Glädje. 

 

Din ansökan:  

Sista ansökningsdag 13 december 2021, men vi villgärna ha din ansökan så fort som möjligt då urval 

och intervjuer sker löpande. 

Din ansökan skickas till pernilla.helg@haningebostader.se. Bifoga cv och personligt brev.  

Har du ytterligare frågor är du naturligtvis välkommen att kontakta Pernilla Helg på mail eller telefon 

08-606 92 86 
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