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YRKEN HOS HUGE
Inom vår verksamhet ryms många yrkesroller och kom-
petensområden, bland annat byggprojektledare, drift-
tekniker, ekonom, fastighetsvärd, förvaltare, kundvärd, 
målare och snickare.  

UTBILDNINGSVÄGAR
Fastighetsprogram, tekniska högskolor, el-, energi- eller 
byggprogram.

FRAMTIDA JOBB
Drifttekniker, förvaltare och byggprojektledare är några 
av de yrkesroller som vi ser behov av framöver. 

ADRESS

Huge Bostäder AB
Box 1144, 141 24  HUDDINGE

Besök: Sjödalstorget 7
Telefon: 08-502 360 00
E-post:  info@huge.se

Webbplats: huge.se

HUGE BOSTÄDER

Där Huddingeborna är, är också Huge. 
Där de bor, handlar, umgås och kanske även 
jobbar. Genom vår verksamhet och vårt 
arbete är vi med och skapar ett Huddinge att 
utvecklas i genom livets olika skeden. Vi ger 
helt enkelt Huddingeborna förutsättningar till 
ett bra liv. Vi tror att lösningar som är bra för 
både människa och miljö, är mer lönsamma 
än snabba kortsiktiga vinster. Det är därför 
vi bygger klimatsmarta hus som gör av med 
mindre energi. Det är också därför vi tar ett 
socialt ansvar i att skapa miljöer som bidrar 
till trygghet och mångfald. Detta gör oss till 
så mycket mer än ett fastighetsbolag. 
Det gör oss till samhällsbyggare.

Fastighetsvärden 
som skapar livskraft

Service är ett viktigt ledord för en framgångsrik fastighetsvärd.
– Det bästa med att vara fastighetsvärd är att få vara en problem- 
lösare för våra boende. Det kan vara allt från att byta insats i 
blandare, åtgärda stopp eller fixa trasiga kylskåp. Ingen dag är den  
andra lik! Vi har också ansvar för allmänna utrymmen och att allt 
runtomkring husen är rent och fint. På så sätt skapar vi ett tryggt 
och trivsamt boende för våra hyresgäster – vi skapar livskraft. 
Huge är ett bra företag med många utvecklingsmöjligheter och 
där frihet under ansvar är en självklarhet.

Isabell Flisager, Fastighetsvärd

Genom hela livet


