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ANTAL ANSTÄLLDA
75 personer

YRKEN INOM FÖRETAGET
Administrativ assistent, administrativ chef, besikt-
ningsman, bokonsulent, driftreparatör, drifttekniker, 
driftchef, ekonomiassistent, controller, fastighetsarbe-
tare, fastighetsreparatör, fastighetsservicechef, felan-
mälanmottagare, hållbarhetssamordnare, HR-ansvarig,
IT-ansvarig, kommunikationsansvarig, kundcenterchef,
kundvärd, miljövärd, målare, områdesassistent,  
områdeschef, operativ verksamhetschef, projektchef,  
projektassistent, projektledare och uthyrare.

UTBILDNINGSVÄGAR
Beroende på roll i vår bransch så krävs allt från gym-
nasieutbildning till yrkesutbildning eller högskole-/
universitetsexamen. 

KONTAKT
Pernilla Josefsson, HR-ansvarig
pernilla.josefsson@nykopingshem.se 

ADRESS

Nyköpingshem AB
Skjutsaregatan 32
611 29 NYKÖPING

Facebook: www.facebook.com/nykopingshemab 

Webbplats: www.nykopingshem.se
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LÄGENHETER OCH SERVICE I ALLA LÄGEN
I 70 år har Nyköpingshem försett nykö-
pingsborna med bra hyreslägenheter. Det
tänker vi fortsätta med i 70 år till. Minst.
Idag har vi drygt 3 800 bostäder och är Ny-
köpings ledande bostadsföretag. Och vi
har gott om nöjda hyresgäster – det vikti-
gaste av allt! Vill du vara med och ge dem
den bästa servicen – varje dag, året om?
Då kan ett jobb hos oss vara något för dig.

Gemensamt för alla som arbetar på Nykö-
pingshem, oavsett yrkesroll, är att vi bidrar
till att det är helt, rent, snyggt och tryggt
i våra bostadsområden runt om i kommu-
nen. Hur vi gör det kan se olika ut, en del av
oss gör det med resultat som syns och gör
skillnad direkt medan andra bidrar till sam-
ma mål fast det inte syns lika omedelbart.

Som fastighetsarbetare och miljövärd tar
du hand om utemiljöerna och till det dag-
liga arbetet hör att till exempel köra ma-

skiner som traktorer och gräsklippare och
att plantera, rensa ogräs och klippa häckar,
skotta, sanda och sopa. Att vara utomhus
större delen av året ser många av oss som
den stora fördelen med arbetet, liksom att
vi rör oss fritt och har tydliga uppgifter.

Jobbar du på kundcenter har du kanske
rollen som kundvärd. Då tar du till exem-
pel emot besökare i receptionen, svarar
på frågor och hanterar och leder ärenden
vidare. I rollen som uthyrare administrerar
du bland annat bostadskön, visar lediga lä-
genheter och lokaler och skriver kontrakt.

Utvecklingen av digitala tjänster har stor
betydelse just nu. Vi strävar efter att hitta
nya smarta sätt att arbeta som kan ge våra
hyresgäster ännu bättre service. På den re-
san vill vi att du är med och bidrar genom
att vara öppen för förändringar som leder
framåt.

Hos oss bor människor av många olika
nationaliteter och språket och viljan och
förmåga att kommunicera med hyres-
gästerna är viktig för alla som arbetar på
Nyköpingshem. Att kunna fler språk är en
fördel och vi vill gärna ha en mångkulturell
arbetsplats där kunskaper, erfarenheter
och olikheter blandas.

För att jobba hos oss behöver du en gym-
nasieexamen, gärna med inriktning mot
fastigheter eller service, och vissa yrken
kräver examen från högre studier. De flesta
roller kräver också att du har körkort. En
positiv inställning och en gnutta envishet
är också bra att ha– för många arbetsupp-
gifter tar aldrig slut och upprepas gång på
gång för att hålla områdena fina och servi-
cenivån hög.

Är du med oss?
Hör av dig så berättar vi mer!

ANTAL ANSTÄLLDA
75 personer

YRKEN INOM FÖRETAGET
Administrativ assistent, administrativ chef, besikt-
ningsman, bokonsulent, driftreparatör, drifttekniker, 
driftchef, ekonomiassistent, controller, fastighetsarbe-
tare, fastighetsreparatör, fastighetsservicechef, felan-
mälanmottagare, hållbarhetssamordnare, HR-ansvarig, 
IT-ansvarig, kommunikationsansvarig, kundcenterchef, 
kundvärd, miljövärd, målare, områdesassistent, områ-
deschef, operativ verksamhetschef, projektchef, pro-
jektassistent, projektledare och uthyrare. 

UTBILDNINGSVÄGAR
Beroende på roll i vår bransch så krävs allt från gym-
nasieutbildning till yrkesutbildning eller högskole-/
universitetsexamen.

KONTAKT
Pernilla Josefsson, HR-ansvarig
pernilla.josefsson@nykopingshem.se

ADRESS

Nyköpingshem AB
Skjutsaregatan 32
611 29 NYKÖPING

Facebook: www.facebook.com/nykopingshemab

Webbplats: www.nykopingshem.se

NYKÖPINGSHEM
RE

GI
ON

AL
 D

EL
SI

D 
2

LÄGENHETER OCH SERVICE I ALLA LÄGEN
I 70 år har Nyköpingshem försett nykö-
pingsborna med bra hyreslägenheter. Det
tänker vi fortsätta med i 70 år till. Minst.
Idag har vi drygt 3 800 bostäder och är Ny-
köpings ledande bostadsföretag. Och vi
har gott om nöjda hyresgäster – det vikti-
gaste av allt! Vill du vara med och ge dem
den bästa servicen – varje dag, året om?
Då kan ett jobb hos oss vara något för dig.

Gemensamt för alla som arbetar på Nykö-
pingshem, oavsett yrkesroll, är att vi bidrar
till att det är helt, rent, snyggt och tryggt
i våra bostadsområden runt om i kommu-
nen. Hur vi gör det kan se olika ut, en del av
oss gör det med resultat som syns och gör
skillnad direkt medan andra bidrar till sam-
ma mål fast det inte syns lika omedelbart.

Som fastighetsarbetare och miljövärd tar
du hand om utemiljöerna och till det dag-
liga arbetet hör att till exempel köra ma-

skiner som traktorer och gräsklippare och
att plantera, rensa ogräs och klippa häckar,
skotta, sanda och sopa. Att vara utomhus
större delen av året ser många av oss som
den stora fördelen med arbetet, liksom att
vi rör oss fritt och har tydliga uppgifter.

Jobbar du på kundcenter har du kanske
rollen som kundvärd. Då tar du till exem-
pel emot besökare i receptionen, svarar
på frågor och hanterar och leder ärenden
vidare. I rollen som uthyrare administrerar
du bland annat bostadskön, visar lediga lä-
genheter och lokaler och skriver kontrakt.

Utvecklingen av digitala tjänster har stor
betydelse just nu. Vi strävar efter att hitta
nya smarta sätt att arbeta som kan ge våra
hyresgäster ännu bättre service. På den re-
san vill vi att du är med och bidrar genom
att vara öppen för förändringar som leder
framåt.

Hos oss bor människor av många olika
nationaliteter och språket och viljan och
förmåga att kommunicera med hyres-
gästerna är viktig för alla som arbetar på
Nyköpingshem. Att kunna fler språk är en
fördel och vi vill gärna ha en mångkulturell
arbetsplats där kunskaper, erfarenheter
och olikheter blandas.

För att jobba hos oss behöver du en gym-
nasieexamen, gärna med inriktning mot
fastigheter eller service, och vissa yrken
kräver examen från högre studier. De flesta
roller kräver också att du har körkort. En
positiv inställning och en gnutta envishet
är också bra att ha– för många arbetsupp-
gifter tar aldrig slut och upprepas gång på
gång för att hålla områdena fina och servi-
cenivån hög.

Är du med oss?
Hör av dig så berättar vi mer!

ANTAL ANSTÄLLDA
75 personer

YRKEN INOM FÖRETAGET
Administrativ assistent, administrativ chef, besikt-
ningsman, bokonsulent, driftreparatör, drifttekniker, 
driftchef, ekonomiassistent, controller, fastighetsarbe-
tare, fastighetsreparatör, fastighetsservicechef, felan-
mälanmottagare, hållbarhetssamordnare, HR-ansvarig, 
IT-ansvarig, kommunikationsansvarig, kundcenterchef, 
kundvärd, miljövärd, målare, områdesassistent, områ-
deschef, operativ verksamhetschef, projektchef, pro-
jektassistent, projektledare och uthyrare. 

UTBILDNINGSVÄGAR
Beroende på roll i vår bransch så krävs allt från gym-
nasieutbildning till yrkesutbildning eller högskole-/
universitetsexamen. 

KONTAKT
Pernilla Josefsson, HR-ansvarig
pernilla.josefsson@nykopingshem.se 

ADRESS

Nyköpingshem AB
Skjutsaregatan 32
611 29 NYKÖPING

Facebook: www.facebook.com/nykopingshemab 

Webbplats: www.nykopingshem.se

NYKÖPINGSHEM

Alla som jobbar på Nyköpingshem 
bidrar till att det är helt, rent, snyggt 
och tryggt i våra bostadsområden runt 
om i kommunen, men vi gör det på 
olika sätt. För vissa arbeten märks det 
tydligt, som för fastighetsarbetare 
och miljövärdar. 

De har hand om utemiljöerna och kör 
maskiner som traktorer och gräsklip-
pare och planterar, rensar ogräs och 
klipper häckar på sommarhalvåret och 
skottar, sandar och sopar under vin-
tern. Att vara utomhus större delen av 
året ser många som den stora fördelen 
med arbetet, liksom att det är fritt men 
med tydliga uppgifter. 

Kundvärdar tar hand om besökare i 
receptionen och hanterar ärenden som 
kommer in via mejl och telefon.

Uthyrare administrerar bostadskön, 
visar lediga lägenheter och lokaler och 
skriver kontrakt. 

Utvecklingen av digitala tjänster har 
stor betydelse just nu. Vi strävar efter 
att hitta nya smarta sätt att arbeta som 
kan ge våra hyresgäster ännu bättre 
service. På den resan vill vi att medar-
betarna är med och bidrar genom att 
vara öppna för förändringar som leder 
framåt.

Hos oss bor människor av många 
olika nationaliteter. Därför är språket, 
viljan och förmågan att kommunicera 
med hyresgästerna viktigt för alla som 
arbetar på Nyköpingshem. Att kunna 
fler språk är en fördel och vi vill gärna 
ha en mångkulturell arbetsplats där 
kunskaper, erfarenheter och olikheter 
blandas.

För att jobba hos oss behöver du en 
gymnasieexamen, gärna med inrikt-
ning mot fastigheter eller service, och 
vissa yrken kräver examen från högre 
studier. De flesta roller kräver också att 
du har körkort. En positiv inställning 
och en gnutta envishet är också bra 
att ha – för många arbetsuppgifter 
tar aldrig slut och upprepas gång på 
gång för att hålla områdena fina och 
servicenivån hög.

Är du med oss? 
Hör av dig så berättar vi mer!

NYKÖPINGSHEM

Vi ger service i alla lägen!
På Nyköpingshem vet vi vad det betyder att ge god service - i alla lägen. Året runt, På Nyköpingshem vet vi vad det betyder att ge god service - i alla lägen. Året runt, 
dygnet runt ser vi till att det är bra att bo hos oss. Riktigt bra.  Att ha en bostad att dygnet runt ser vi till att det är bra att bo hos oss. Riktigt bra.  Att ha en bostad att 
trivas i betyder mycket, oavsett vem du är och var du bor. Det gör vårt jobb viktigttrivas i betyder mycket, oavsett vem du är och var du bor. Det gör vårt jobb viktigt.


