
Datum: 2020-01-30 

Besöksadress: Irisdalsgatan 28, 62142 Visby.                                          Mail: forvaltaren@visbyhus13.se 

Är du vår nya fastighetsskötare? Missa inte chansen! 
 

Visbyhus nr.13, Kv. gurkan söker nu en fastighetsskötare till området. Du kommer att 
ingå i ett team där ni blir två fastighetsskötare samt en förvaltare. Vårt kontor finns i 
Visby i Bingebyområdet. Arbetstiden är vardagar 07.00-16.00. 
 

Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att: 

• Underhålla föreningens byggnader och utrymmen. 
• Löpande skötsel av parkeringar, gårdar, gräsytor samt träd, buskar och 

rabatter inklusive gräsklippning och snöröjning med efterföljande 
halkbekämpning. 

• Kontrollera gemensam belysning i trapphus, källare, entrébelysning, 
parkeringar, sopbodar och gårdar samt byta lampor vid behov. 

• Funktionskontroller av gemensamma dörrar i samband med belysningsrond. 
• Ansvar för framtagning och inställning av trädgårdsmöbler på gårdarna samt 

inför julen med diverse belysning. 
• Löpande kontroll och underhåll på fordon, reparationer utförs vid behov. 
• Löpande städning av trapphus, tvättstugor och andra gemensamma 

utrymmen. 
• Städning utomhus på alla ytor som tillhör föreningen. Rensa lekplatser och 

sandlådor vid behov. 
• Rensa avlopp samt byte av packningar och övriga reparationer på och i 

fasader. 
 

Arbetsgivaren är styrelsen och arbetsledaren är förvaltaren. Arbetet innebär stor 

frihet under ansvar. Man ska kunna jobba bra i team men ändå självständigt. 
 

Din profil 

Vi söker dig som har erfarenhet inom fastighetsskötsel samt har goda referenser. 

Utbildning inom fastighetsskötsel eller fastighetsteknik är meriterande. Du har ett 

genuint intresse för fastighetsskötsel. Du trivs med fysiskt arbete då arbetet stundtals 

är fysiskt krävande. Du känner givetvis en glädje i att jobba utomhus med trädgård 

och underhålla föreningens egendom. 

 

Vi söker dig som är social, ansvarskännande, initiativtagande och ordningsam. Som 

fastighetsskötare är du vårt ansikte utåt och inser därmed vikten av 

relationsbyggande och serviceanda. Du har ett ödmjukt och prestigelöst 

förhållningssätt mot boende och kollegor. 

 

Krav 

Du innehar B-körkort, talar och skriver svenska obehindrat, är ostraffad samt saknar 

all form av missbruksproblematik. 

 

Ansökan 

Maila CV, personligt brev samt löneanspråk till forvaltaren@visbyhus13.se med 

rubricering "Fastighetsskötare". Tjänsten tillsätts snarast möjligt. Urval görs löpande. 

Prövotid tillämpas. 

 

Vi ser fram emot att höra från dig! 


