
 
Upphandlare  

Upplands-Brohus växer och vi behöver nu förstärka vår organisation med en kompetent och 

erfaren Upphandlare.  

Rollen 

Som Upphandlar hos oss är ditt övergripande ansvar att säkerställa att våra upphandlingar sker i 

enlighet med gällande lagstiftning och vår policy. Mer konkret innebär arbetsuppgifterna att du: 

• ansvarar för att genomföra upphandlingar och inköp 

• arbetar enligt våra olika processer för avtalsvård och inköp  

• kartlägger behov av upphandling och stödjer verksamheten vid avrop på befintliga avtal  

• tecknar RAM-avtal, skapar goda relationer med våra samarbetspartners och kontinuerligt 

följer upp avtalen  

• är kontaktyta mot HBV, SKR/Adda samt kommunen i upphandlingsfrågor  

• tar fram rutiner, stöd- och utbildningsmaterial samt säkerställer tillgången till rutiner och 

manualer  

Utöver detta deltar du aktivt i utvecklings- och utredningsarbetet som bedrivs samt är behjälplig i 

övrigt förekommande arbetsuppgifter inom området.  

Kvalifikationer   
 

• Eftergymnasial utbildning med inriktning mot ekonomi och/eller logistik eller motsvarande 

• Då vi inte har denna funktion inom företaget idag söker vi dig som har erfarenhet av att 
arbeta med upphandling och god kunskap om LOU för att ha förmåga att vägleda oss inom 
området 

• Då du i rollen har många kontaktytor ska du kunna kommunicera obehindrat på svenska, 
både i tal och skrift  

• Goda datorkunskaper  
 

Vem söker vi  

I den här rollen är det du som är expert inom ditt område och vägleder och stöttar övriga 

medarbetare i organisationen. Därför ser vi att du har ett intresse och en vilja att hjälpa andra och 

förmåga att anstränga dig för att leverera lösningar. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i 

ditt beteende samtidigt som du ställer krav och är kvalitetsmedveten.  

I rollen får du ett stort eget ansvar att driva ditt arbete vilket ställer krav på god förmåga att själv 

strukturera och planera din vardag på ett effektivt sätt.  

Övrigt 

Vi är sitter lokaliserade i Kungsängen och du rapporterar till Ekonomichef. Avdelningen Affärsstöd 

består i dagsläget av totalt tre personer men planeras inom kort att vara fem. 

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Vi erbjuder en trivsam och familjär arbetsplats med generösa 

arbetstider, bra villkor och bra pendlingsmöjligheter.  

Låter det intressant? För mer information om tjänsten, kontakta Ekonomichef Lena Erdhage tel. 08-

5624 8773 alt e-post lena.erdhage@ubh.se. Skicka in din ansökan via e-post senast 2022-08-30 till 

mailto:lena.erdhage@ubh.se


 
HR-ansvarig: diana.bernelind@ubh.se, märk ansökan med <Upphandlare>. Din ansökan ska bestå av 

ett CV samt ett personligt brev.  

OBS! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, vänta därför inte med din ansökan.  

Om verksamheten 

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 Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. 

Bolaget har en omsättning på 238 miljoner kronor. Vi äger och förvaltar 2 120 lägenheter (varav 129 

är lägenheter i särskilda boenden) på 138 112 kvadratmeter (varav 4 367 kvadratmeter avser 

särskilda boenden). Lokalarean uppgår till 24 237 kvadratmeter (varav 5 884 kvadratmeter avser 

lokalyta i äldreboenden och gruppboenden). Upplands-Brohus förvaltar systerbolaget Upplands-Bro 

Kommunfastigheter som äger kommunala skolor, förskolor och andra verksamhetslokaler om totalt 

100 000 kvm. Samtliga lägenheter och lokaler finns i Bro och Kungsängen, Upplands-Bro kommun. Vi 

har allt från små till stora lägenheter, centralt eller mer lantligt. Huvudkontoret finns centralt i 

Kungsängen, Upplands-Bro kommun, nära till pendeltåg med kvartstrafik. 
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