
 
Hyresadministratör med ekonomiintresse 

Upplands-Brohus växer och vi är nu i tagen att utöka avdelningen Affärsstöd med en spännande 

tjänst där du får möjlighet att arbeta både med hyres- och ekonomiadministration.   

Rollen 

Hyresadministrationen och en viss del av ekonomiadministrationen bakas ihop och vi behöver därför 

någon som håller ihop områdena och som även ser möjligheten att utveckla arbetet.  

Arbetsuppgifterna innebär bl. a att du ansvarar för och arbetar löpande med  

• kundreskontran, exempelvis inbetalningar, aviseringar, tillägg och avdrag, hyresjusteringar, 

fakturering, indexering lokalavtal, inkassofil etc.  

• att vara behjälplig i uppläggning av lokalavtal i fastighetssystemet 

• att säkerställa att avier är kund tillhanda i rätt tid och med rätt pris  

• administrativ samordning av alla betalkort, kundkonton och portaler hos leverantörer 

• bokföring och olika typer av avstämningar, ex kundsaldon och hyres- och 

fakturaavstämningar 

• att kontinuerligt förbättra vårt arbete och våra rutiner så att vi ständigt utvecklas  

Du medverkar i övrigt förekommande arbete inom avdelningen och är även behjälplig i vårt 

kundcenter och hoppar in i de lägen det krävs.  

Vem söker vi 

Då rollen är bred bör du ha arbetat med hyresadministration och har du även arbetat med 

ekonomiadministration är det meriterande. Du kommer ha en hel del kontakter i arbetet, både 

internt och externt, därför är det ett krav att du talar och skriver obehindrat på svenska. Vi arbetar 

dagligen i flera olika digitala system och du behöver därför ha goda systemtekniska kunskaper och 

lätt för att lära.  

Som person är du organiserad, planerar ditt arbete i förväg och är kvalitetsmedveten. Du följer upp 

ärenden, säkerställer att vi håller det vi lovar och att vi arbetar effektivt i det vi prioriterar. I den här 

rollen är det en fördel om du är nyfiken då det finns goda möjligheter att utveckla, förbättra och 

förenkla rutiner och processer. Därför ser vi att du trivs i en miljö där du får ta mycket eget ansvar 

och driva arbetet framåt. Vi strävar hela tiden efter att minska administrationen, till exempel är 80% 

av alla leverantörsfakturor elektroniska. Även redovisningen och avstämningarna är digitala och 

målsättning är att få till en helt digital administration.   

Övrigt 

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

består i dagsläget av totalt tre personer. 

Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader. 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 

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

bestå av ett CV samt ett personligt brev.  
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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. 

 


