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Kravprofil och arbetsbeskrivning   

Kund – och marknadschef 
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Kravprofil och arbetsbeskrivning  
 
 
  Verksamhetsbeskrivning 

 
Upplands-Brohus med dess systerbolag, Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, äger och 
förvaltar cirka 2 100 hyresrätter samt kommersiella lokaler och verksamhetslokaler om totalt 
cirka 125 000 kvm. Verksamhetslokalerna består bland annat av förskolor, skolor och LSS-
boenden. Fastigheter är belägna i Bro och Kungsängen i Upplands-Bro kommun. Upplands-
Brohus värdegrund bygger på Engagemang Trygghet och Kvalitet och ska genomsyra 
verksamheten i alla led.  

 
 
  Arbetsbeskrivning 

 
Som kund – och marknadschef ansvarar du för att leda och utveckla företagets utåtriktade 
verksamhet i form av kommunikation och marknadsföring. Du kommer att ha ett helhetsansvar 
för kundcenter inklusive serviceenheten genom dess enhetschef vilket innebär att du kommer 
att arbeta med såväl strategiska som operativa frågor.  
 
Vi söker dig som är kommunikativ, kundorienterad och har en mycket god förmåga att leda och 
utveckla andra i din omgivning. Du ska aktivt och på eget initiativ lägga fram förslag till 
förändringar och åtgärder som behövs för företagets utveckling som helhet. Genom hög social 
kompetens förmår du att entusiasmera både kollegor, kunder och samarbetspartners. Du trivs i 
en miljö som präglas av prestigelöshet och du tilltalas av att utveckla organisation och 
samhälle genom ditt genuina intresse för boendefrågor och/eller social hållbarhet. Med din 
goda samarbetsförmåga och med ekonomiskt fokus har du fallenhet i att fatta rätt beslut för att 
uppnå högsta möjliga affärsnytta liksom samhällsnytta.  
 
Tjänsten rapporterar till VD och du ingår i ledningsgruppen. I tjänsten ingår ett nära samarbete 
med avdelningschefer och övriga funktioner inom företaget samt olika samarbetspartners och 
intressenter.  
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter inom ramen för generella lagar och regler, UBHs policys och 
rutiner samt avdelningens budget: 

 
• Leda ditt team genom ett målmedvetet, lyhört och engagerat sätt 
• Antal underställda cirka 20 personer varav personalansvar för 6 personer 
• Ansvara för våra två kundcenter i Kungsängen respektive Bro 
• Budgetering och ekonomisk uppföljning mot uppställda mål för din avdelning 
• Planering, genomförande och uppföljning av avdelningens övergripande mål inom 

fastställd budget och inom ramen för LOU 
• Övergripande ansvar för extern kommunikation och marknadsfrågor med syfte att 

nå ut till kunder, intressenter och samarbetspartners 
• Ansvara för att fastställd servicenivå mot kund upprätthålls vilket innebär arbete 

med mätverktyg och förbättringar i syfte att utveckla verksamheten 
• Övergripande ansvar för uthyrningsprocessen såsom besiktning, visning, 

kontraktsskrivning och tillträde 
• Övergripande ansvar för planering, genomförande och uppföljning av 

lägenheternas löpande inre underhåll 
• Övergripande ansvar för hyresfordringar och inkasso 
• Övergripande ansvar för störningsärenden, uppsägning/uppföljning av olaga 

uthyrning och byten samt verka för uppsökande verksamhet gentemot hyresgäst  
• Övergripande ansvar för internservice 
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• Intern kommunikation och säkerställande av effektiva kommunikationskanaler till 
exempel hemsida och intranät 

• Attesträtt enligt fastställd attest- och delegationsordning 
• Övergripande ansvar för klagomålshantering och men i nyttjande. 

 
 
  Utbildning, erfarenhet och kompetens 

 
• Mycket goda dokumenterade ledaregenskaper och erfarenhet av att leda större 

grupp 
• Eftergymnasial utbildning. Inriktning mot marknadsföring, juridik eller fastigheter är 

meriterande 
• Erfarenhet från serviceyrke är meriterande 
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift 
• Kunskaper och förståelse om ekonomi 
• Mycket god datorvana 
• Körkort B är ett krav 

 
 
  Personliga egenskaper 

 
Strategisk Tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser sammanhang och 
sakers långsiktiga betydelse och dess konsekvenser. Prioriterar rätt frågor och är 
lösningsfokuserad.  
Ledarskap Förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Leder, motiverar och förser andra 
med befogenheter som krävs för att effektivt nå de gemensamma målen. Samordnar grupper 
och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet. 
Serviceinriktad Har intresse, vilja och förmåga att hjälp andra och anstränger sig i att leverera 
lösningar med fokus på helheten.  
Kreativ Kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett 
nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. Ser möjligheter i förändringar 
och tar initiativ.  
Språklig analytisk förmåga Förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och 
skrivna. Producerar egna dokument av hög kvalitet.  

 
 
  Anställning, lön och eventuella förmåner 

 
Placering: Kund- och marknadsavdelningen, ledamot i LG 
Anställning: Tillsvidareanställning 
Arbetstid: 38,25 timmar/vecka 
Beredskap: Enligt överenskommelse 
Resor: Dagliga resor inom fastighetsområdena 
Semester: Enligt avtal 
Friskvårdsbidrag: Enligt gällande skatteregler och UBHs riktlinjer. 
Företagshälsovård: Ja 
Utbildning: Löpande fortbildningsdagar inom villkoren för anställningen 
Övriga anställningsförmåner: Se www.ubh.se 
 

 
 
  Övrigt 

 
Fastigheterna är belägna i Kungsängen och Bro i nord-västra Stockholmsregionen med kontor 
på båda orter.   
 
 

 


