
I fastighetsbranschen behövs bland annat 
ekonomer, samhällsvetare, fastighets-
värdar och projektledare samt att det är 
en stor efterfrågan på byggnadsingenjö-
rer. Arbetsuppgifterna är stimulerande,  
intressanta, roliga och alltid lika upp-
skattade hos våra kunder.

Ludvika kommunfastigheter AB och 
LudvikaHem AB sköter idag tillsam-
mans bolagens och kommunens fastig-
heter och kunder. Vi är kundfokuserade 
och alla medarbetare är basen i vår 
verksamhet. Vårt arbete handlar om 
att vi tillsammans ser till att alla våra  
hyresgäster upplever sin bostad eller 
sin lokal hos oss som den allra bästa.

VÅRA MÅL ÄR BLAND ANNAT ATT:

• Vi ska vara en av de mest attraktiva  
 arbetsgivarna i kommunen.
• Vi ska upplevas som de ledande   
 fastighetsföretagen i regionen.

För att vi ska lyckas med detta är 
arbetsglädje, trivsel, utveckling, ut-
bildning och inflytande viktigt hos 
oss. Du får vara delaktig i verksam-
heten genom att påverka ditt eget  
arbete och den arbetsgrupp du tillhör, 
växa i den roll du har och att ta ett stort 
eget ansvar. Som medarbetare erbjuds 
du en mängd förmåner som är förknip-
pat med bland annat god hälsa, trivsel 
och personlig utveckling.

Vi behöver ständigt nya duktiga med-
arbetare som tar hand om ekonomi,  
teknik, uthyrning, byggnation, skötsel, 
underhåll, drift, lokalvård och all ser-
vice till våra hyresgäster. 

Vi vill nå framtidens medarbetare  
genom ett tidigt samarbete med skolan, 
gymnasiet och högskolan, där praktik, 
prao och traineeplatser blir en naturlig 
del av vår vardag. Här läggs ofta grun-
den till det intresse och den långvariga 
relation vi bygger med våra medarbe-
tare.

Ludvika kommun är idag en tillväxt-
kommun där attraktiva bostäder och 
ändamålsenliga lokaler är en förutsätt-
ning för fortsatt tillväxt. Vi behöver dig 
som i framtiden vill jobba med männ-
iskor och alla våra fastigheter.

Vill du vara med och skapa 
framtidens boende hos oss?
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LUDVIKAHEM

OM OSS
Vi äger och förvaltar ca 460,000 kvm bostäder, skolor, 
kontor och lokaler inom Ludvika kommun. Vi omsätter 
ca 400 miljoner kr per år.

ANTAL ANSTÄLLDA  ca 140 st

UTBILDNINGSVÄGAR  
För yrket relevant gymnasieutbildning och för vissa 
av våra anställningar behövs högskoleutbildning.

YRKEN HOS OSS
Drifttekniker, fastighetsvärd, lokalvårdare, ekonom, 
projektledare, säljare, administratör, marknadsföring, 
besiktningar, fastighetsförvaltare, arbetsledare, m.fl.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Det finns ett stort rekryteringsbehov då 40 % av våra 
medarbetare beräknas gå i pension inom tio år.

KONTAKT
Skicka din intresseanmälan till  
info.fastighetsbolagen@ludvika.se

ADRESS

LudvikaHem AB
Box 13, 771 21 LUDVIKA

Telefon: 0240-869 00

Webbplats: www.ludvikahem.se


