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VAD GÖR VI?
GotlandsHem är Gotlands största hyresvärd.
Vi har 4 600 lägenheter som vi hyr ut så det finns 
mycket att ta hand om.
Att ge god service till våra hyresgäster är 
jätteviktigt tycker vi.

VI ÄR GOTLANDSHEM
Vi är 100 personer som jobbar på GotlandsHem 
och det finns många olika slags jobb hos oss.
På sommaren har vi sommarvikarier som arbetar 
mycket utomhus med att klippa gräs och sånt.

HÖR AV DIG! KOLLA LÄGET!
Sommarjobb, praktikant, lärling inom något hantverks-
arbete, vikariat eller fast tjänst. Vi har olika behov 
under olika perioder. 

Det är alltid bra att börja någonstans, till exempel 
genom att höra av dig till oss. En bra person att prata 
med är Jenny Guteäng. Hon är HR-ansvarig och vet 
vad vi behöver för hjälp. Jenny når du via
mejl: jenny.guteang@gotlandshem.se
telefon: 0498 - 20 39 18

KONTAKT

GotlandsHem
621 83 VISBY

Besök: Jungmansgatan 1A
Telefon: 0498 - 20 39 00
E-post: info@gotlandshem.se

Webbplats: www.gotlandshem.se
Vi finns också på Facebook, Instagram och Linkedin.

GOTLANDSHEM

Fastighetsbranschen. När du hör det 
ordet tänker du kanske på någon som 
bygger hus. Det gör vi också fast vi 
anlitar andra att bygga åt oss.
Sedan tar vi hand om alla våra 
byggnader, lägenheter, trädgårdar, 
lekplatser och parker. Det är ganska 
många delar.  Våra hyresgäster kan 
ibland behöva hjälp med allt möjligt. 

Vi hjälper dem när något inte fungerar 
som det ska.

Vi gör många saker
Hos oss finns många olika yrken
samlade. Det är snickare, elektriker, 
ekonomer, ingenjörer, VVS-montörer, 
kommunikatörer, mekaniker, jurister, 
projektledare, fastighetsförvaltare, 

trädgårdsmästare och bovärdar. Vi 
har även kundservice som ofta är de 
första du kommer i kontakt med när 
du söker oss. En vd har vi också.  
Alla vi som jobbar på GotlandsHem 
är lika viktiga för att allting ska 
fungera. Så nu är frågan: Vem på 
GotlandsHem är du?

Vi gillar framtiden och vi är nästan där. För oss är det superviktigt  
att ha kul på jobbet och hjälpa våra kunder. In i framtiden alltså.

Hur ser din morgondag ut?
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GOTLANDSHEM

VAD GÖR VI?
GotlandsHem är Gotlands största hyresvärd.
Vi har 4 600 lägenheter som vi hyr ut så det finns
mycket att ta hand om.
Att ge god service till våra hyresgäster är
jätteviktigt tycker vi.

VI ÄR GOTLANDSHEM
Vi är 100 personer som jobbar på GotlandsHem
och det finns många olika slags jobb hos oss.
På sommaren har vi sommarvikarier som arbetar
mycket utomhus med att klippa gräs och hålla
snyggt i kvarteren.

HÖR AV DIG! KOLLA LÄGET!
Sommarjobb, praktikant, lärling inom något hantverks-
arbete, vikariat eller fast tjänst. Vi har olika behov
under olika perioder.

Det är alltid bra att börja någonstans, till exempel
genom att höra av dig till oss. En bra person att prata
med är Jenny Guteäng. Hon är HR-ansvarig och vet
vad vi behöver för hjälp. Jenny når du via
mejl: jenny.guteang@gotlandshem.se
telefon: 0498 - 20 39 18

ADRESS

GotlandsHem
621 83 VISBY

Besök: Jungmansgatan 1A
Telefon: 0498 – 20 39 00
E-post: info@gotlandshem.se

Hemsida: www.gotlandshem.se

Vi finns också på Facebook, Instagram och Linkedin.


