
Jobba för en 
 gemensam 
framtid
Vill du precis som vi, vara med och skapa något 
betydelsefullt för framtiden – utveckla hållbara 
idéer tillsammans och skapa fler möjligheter för 
fler människor? Vill du ha utrymme att växa, 
tänka nytt och tänka längre? Vill du även ha 
möjlighet att ansvara för din egen tid, så att du 
kan skapa balans i vardagen och få ihop livs
pusslet. Kort sagt, önskar du en utmanande och 
stimulerande arbetsplats? Välkommen att jobba 
för en gemensam framtid. Både för dig och 
samhället. Välkommen till oss på Riksbyggen.

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och 
förbättrar rummen du bor och arbetar i, 
med fokus på en hållbar framtid.

Några yrkesgrupper hos oss
Fastighetsskötare – Fastighetsskötarna ingår som en del av ett team som 
sköter den dagliga förvaltningen. Rollen innebär omväxlande arbetsupp
gifter och stor frihet i arbetet. Fastighetsskötarna har ett stort ansvar då 
de jobbar närmast Riksbyggens kunder. Riksbyggen har även specialise
rade fastighetsarbetare inom områden som el, VVS, trädgård, värme och 
ombyggnation eller reparation.

Drifttekniker & Driftingenjör – Att arbeta som drifttekniker hos 
 Riksbyggen innebär ett omväxlande och självständigt arbete med mycket 
kundkontakt. Som drifttekniker ansvarar du för tillsyn och skötsel av de 
tekniska delarna i fastigheten. Driftingenjören ansvarar  för att optimera 
tekniska system i fastigheten.  I det ingår att utveckla drift och underhålls
verksamheten samt att ansvara för upphandlingar som berör fastigheten.

Förvaltare – Som förvaltare är du ansvarig för den löpande förvaltningen 
och driften hos Riksbyggens kunder. Uppgifter innebär löpande och till
fälligt underhåll och planering av skötseln i fastigheten. I rollen som fastig
hetsförvaltare har du många kundkontakter och arbetar ofta rådgivande.

Ekonom – De ekonomer som arbetar på de lokala kontoren har ofta ett 
kundansvar och hanterar den ekonomiska förvaltning som bostadsrätts
föreningar anlitar Riksbyggen för. Några av arbetsuppgifterna innebär att 
ta fram budget och bokslut samt att i vissa fall representera Riksbyggen  
i föreningens styrelse.

Byggprojektledare – Riksbyggens projektledare är drivande och ledande  
i hela byggprocessen och jobbar långsiktigt från den tidiga idéskissen fram 
till inflyttning. Kundkontakten är en stor del av byggprojektledarens vardag. 
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UTBILDNINGSVÄGAR
VVS- och fastighetsprogrammet (Gy). 
YH-utbildning inom drift, fastighet och fastighetsteknik. 
Högskola och Universitetsutbildning inom Teknik och 
ekonomi gärna med inriktning mot fastighetsteknik eller  
fastighetsekonomi.

PRAKTIK ELLER SOMMARJOBB 
Vill du göra praktik eller sommarjobba hos oss? 
Hör gärna av dig! Vi vänder oss främst till dig som 
går VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet  
eller går YH-utbildning inom fastighets- eller driftteknik.  
Håll utkik på riksbyggen.se/jobbahososs 

ADRESS

Riksbyggen

Telefon: 0771-860 860

Webbplats: www.riksbyggen.se

Följ oss på: www.facebook.com/riksbyggen 
 www.linkedin.com/company/riksbyggen
 twitter.com/riksbyggen


