
 
 

Bostadsförvaltare till Upplands-Brohus  

Att arbeta som Bostadsförvaltare hos oss på Upplands-Brohus innebär stor frihet att planera, driva 

och ansvara för ditt eget arbete i en roll som skiljer sig från en traditionell förvaltningsroll.  

Som Bostadsförvaltare har du områdesansvar för bostäder och lokaler i utvalda delar av beståndet 

och du verkar som beställare gentemot övriga verksamheten, både internt och externt. Det är du 

som initierar, driver och följer upp arbetet och säkerställer att vi levererar med hög kvalitet. Vårt 

fokus är boende och våra hyresgäster och kunder ska alltid känna sig prioriterade och trygga med 

vårt utförande. Du tillhör förvaltningsavdelningen och rapporterar till Förvaltningschef.  

Arbetsuppgifterna innebär bland annat att:  

• Löpande arbeta med att hitta kostnadseffektivisering i driften, ta fram budget och jobba med 

ekonomisk uppföljning 

• Upprätta förvaltningsplaner, leda och följa upp det löpande och planerade underhållet enligt 

plan och budget, exempelvis vid mindre projekt och lokalanpassningar   

• Samordna och leda driftmöten med både interna och externa aktörer, samråda med lokala 

Hyresgästföreningen och Boinflytandeverksamheten samt aktivt medverka vid upphandlingar  

• Förse Kundförvaltaren, som i sin roll är den som har kunddialogen, med underlag för att hålla 

hyresgäster och även andra avdelningar informerade 

Krav för tjänsten 

• B-körkort 

• Eftergymnasial utbildning med inriktning mot fastighetsbranschen och/eller byggbranschen 

alt. erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig  

• Kunskap om bostadsförvaltning är ett krav varför vi ser det nödvändigt att du har 3–5 års 

erfarenhet från arbete som förvaltare  

• Erfarenhet av samspelet beställare-entreprenör samt erfarenhet av trygghetsfrämjande 

arbete är meriterande  

Vem söker vi 
För att bli framgångsrik i rollen som Bostadsförvaltare ser vi att du behöver ha god förmåga att se 
helheten och att du trivs med att ta ansvar för ditt arbete. Speciellt viktigt är:   
 

• Driv och målfokus - Du är nyfiken och intresserad, strävar efter att leverera med hög kvalitet 
och har lätt för att ta till dig nya kunskaper och omsätta dem i praktiken  

• Problemlösningsförmåga - Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt, söker engagerat 
information på egen hand och fattar beslut baserat på fakta och tekniskt kunnande inom 
området  

• Relation – Du värnar om kundernas åsikter har lätt för att skapa och bibehålla goda 
relationer, både internt och externt. Du är socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och 
bidrar till en god stämning på arbetsplatsen  

 

Låter det intressant? För mer information om tjänsten, kontakta Förvaltningschef Håkan Örnelius, 

08-5624 8714 eller om du vill ha information om rekryteringsprocessen, HR- och 

kommunikationsansvarig Diana Bernelind, 08-5624 8761.  



 
Du är välkommen att skicka in din ansökan bestående av CV och personligt brev, märkt 

<Bostadsförvaltare UBH-2022-DiBe-0759>, till diana.bernelind@ubh.se senast 2022-10-16.  

Om arbetsgivaren 
AB Upplands-Brohus är ett av Upplands-Bro kommun helägt bostadsföretag som hyr ut lägenheter, 
butiker och lokaler i Kungsängen och Bro. Vi är medlem i SABO (Sveriges allmännyttiga 
bostadsföretag). Bolaget har en omsättning på 227 miljoner kronor. Vi äger och förvaltar 2 135 
lägenheter (varav 145 är lägenheter i särskilda boenden) på 138 588 kvadratmeter (varav 4 993 
kvadratmeter avser särskilda boenden). Lokalarean uppgår till 24 757 kvadratmeter (varav 6 116 
kvadratmeter avser lokalyta i äldreboenden och gruppboenden). Samtliga 
lägenheter och lokaler finns i Bro och Kungsängen, Upplands-Bro kommun. Vi 
har allt från små till stora lägenheter, centralt eller lantligt med egen täppa. Det 
finns äldre fastigheter med basstandard till nyrenoverade eller nyare 
lägenheter med hög standard. Hyrorna är anpassade till marknadens olika 
efterfrågan.  
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