Hushållningssällskapet Kalmar-Kronorberg-Blekinge
Flottiljvägen 18
392 41 Kalmar

Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge är en fristående medlemsorganisation med uppgift
att stödja och utveckla verksamheter inom landsbygdens näringar. Vi bedriver rådgivning,
certifieringsverksamhet inom ekologisk produktion, fältförsök, utvecklingsarbete samt
gymnasieutbildning genom våra naturbruksgymnasier i Ingelstad, Gamleby och Kalmar. Vi har ca 3
200 medlemmar och omsätter totalt omkring 170 miljoner kronor per år och är omkring 200 anställda. I
Hushållningssällskapen över hela landet är vi ca 50 000 medlemmar och ca 700 medarbetare.

Vi söker en medarbetare till tjänsten som
Fastighetstekniker
Placerad på Gamlebygymnasiet i Gamleby 2 mil nordväst om Västervik.
Tillsvidare, heltid. Tillträdesdatum efter överenskommelse.
Gamlebygymnasiet har ca 135 elever och ett fastighetsbestånd av ca 19000 kvm BTA.
Vi bedriver utbildning inom Naturbruk och Bygg- och anläggning.
Fastighetsbeståndet består av kontor, djurvårdshus, internat och ekonomibyggnader etc.
Som fastighetstekniker arbetar du brett med allt från planerat underhåll till allmän fastighetoch trädgårdsskötsel.
I tjänsten ingår:
- Planerat och löpande underhåll
- Medverka vid framtagning av budget och underhållsplaner
- Allmän fastighetsskötsel av byggnader, inventarier och grönytor
- Kontakter med leverantörer och entreprenörer
- Arbeta självständigt med reparationer, driftlarm, brandskydd etc., och utifrån lagda
underhålls- samt åtgärdsplaner.
För att passa denna tjänst tror vi att du:
- Har relevant utbildning inom el, bygg, rör eller fastighet
- Har erfarenhet av att jobba med fastighetsskötsel
- Motiveras av att arbeta självständigt inom givna ramar
- Är drivande och vill arbeta mot uppsatta mål
- Har ett elevorienterat och affärsmässigt tänkande och agerande.
- Är kostnadsmedveten och flexibel
- Har B-körkort, gärna BE

Hushållningssällskapet
Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Huvudkontor
Flottiljvägen 18
392 41 Kalmar
Tel 0480-156 70
Fax 0480-290 46
info.h@hushallningssallskapet.se
www.hushallningssallskapet.se/h

Kontor Gamleby
Gamlebygymnasiet
594 32 Gamleby
Tel 0493-130 50
Fax 0493-130 52

Kontor Ingelstad
Ingelstadgymnasiet
360 44 Ingelstad
Tel 0470-252 10
Fax 0470-252 45

Kontor Bräkne-Hoby
Thornska Villan
370 10 Bräkne-Hoby
Tel 0457-860 60
Fax 0457-814 90

Hushållningssällskapets
Utvecklingscentrum
Skogsby 106 B
386 92 Färjestaden
Tel 0733-85 41 24

Bankgiro 5239-3576 | Org.nr 262000-0071 | Plusgiro 3 58 44-0 | F-skattebevis finns

HS Certifiering AB
Flottiljvägen 18
392 41 Kalmar
Tel 0480-156 70
Fax 0480-290 46
info@hscertifiering.se
www.hscertifiering.se

Erfarenheter från arbete med större fastighetsbestånd och fastighetsstyrning med Siemens
Desigro Insight är meriterande.
Frågor om tjänsten besvaras av internatföreståndare Håkan Ringdahl, 073 414 2122.
Välkommen med din ansökan senast 21 september 2018. Ange ”Fastighetstekniker” och
skickas den till mailadress: info@gamlebygymnasiet.nu. Alla ansökningar behandlas
konfidentiellt.
Läs gärna mer om vår verksamhet och våra naturbruksgymnasier på
www.hushallningssallskapet.se.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.

