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STÅNGÅSTADEN

Vi tror på dig!
På Stångåstaden jobbar vi som gör vårt allra bästa 
för Linköping. 
Genom att ta vara på och uppmuntra varandras olikheter får våra 
medarbetare de bästa förutsättningarna för att utvecklas – och 
för att lyckas med sina arbetsuppgifter. Det är så vi skapar en 
modig arbetsplats där egna initiativ, lite galna idéer och nya sätt 
att tänka alltid leder till spännande möjligheter. 

Sugen på att jobba hos oss i framtiden?
Alla vi som jobbar på Stångåstaden har ett viktigt uppdrag: 
att jobba för ett levande Linköping där människor trivs. För det 
behöver vi dig som är engagerad och vill göra skillnad på riktigt. 

Hur är det egentligen att jobba hos oss? 
Vi har väldigt roligt på jobbet. Vi utmanar varandra och stöttar 
varandra när det behövs – för att alla ska kunna bli sitt bästa jag 
här. Kolla livet.stangastaden.se och följ med bakom kulisserna!

Vi skapar sommarjobb åt ett  
80-tal ungdomar varje år.

Var femte Linköpingsbo  
bor hos oss. 

Vi har Sveriges mest
nöjda kunder. 

Vi är en av Sveriges
bästa arbetsplatser. 

Om oss 
Vi är Linköpings största bostadsbolag och job-
bar enligt ledorden ”Ett steg före”. Alltså att hela 
tiden ligga i framkant – oavsett vad vi gör. 

Visste du förresten att vi flera år i rad utsetts till 
en av Sveriges bästa arbetsplatser? Det betyder 
att våra medarbetare trivs och har ett roligt och 
meningsfullt arbete. Även våra kunder är nöjda 
och har rankat oss högt år efter år.  

Här kan du jobba som...
Stångåstaden och våra dotterbolag Student-
bostäder och Kulturfastigheter har ca 180 
medarbetare. 

Här kan du jobba som stadsdelsutvecklare, 
ekonom, upphandlare, it-tekniker, projektledare, 
områdesansvarig, kundtjänstmedarbetare mm. 

Var finns vi?
Besök oss gärna på stangastaden.se för att se 
vad vi pysslar med och vilka jobbmöjligheter som 
finns just nu.

Glöm inte att kika in på livet.stangastaden.se för 
att se vad våra medarbetare grejar med och vad vi 
tycker är så himla bra med vårt jobb.

Vi finns såklart också på Facebook, Instagram och 
LinkedIn.
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ADRESS
AB Stångåstaden 
Box 3300
580 03 LINKÖPING

Telefon: 013-20 85 00
E-post: foretaget@stangastaden.se

Webbplats: stangastaden.se

FÖLJ OSS

           @stangastaden

STÅNGÅSTADEN

OM OSS
Vi är Linköpings största bostadsbolag och jobbar
enligt ledorden ”Ett steg före”. Alltså att hela
tiden ligga i framkant – oavsett vad vi gör.

Visste du förresten att vi flera år i rad utsetts till
en av Sveriges bästa arbetsplatser? Det betyder
att våra medarbetare trivs och har ett roligt och
meningsfullt arbete. Även våra kunder är nöjda
och har rankat oss högt år efter år.

HÄR KAN DU JOBBA SOM
Stångåstaden och våra dotterbolag Studentbostäder
och Kulturfastigheter har ca 180 medarbetare.

Här kan du jobba som stadsdelsutvecklare,
ekonom, upphandlare, it-tekniker, projektledare,
områdesansvarig, kundtjänstmedarbetare mm.

VAR FINNS VI?
Besök oss gärna på stangastaden.se för att se
vad vi pysslar med och vilka jobbmöjligheter som
finns just nu.

Glöm inte att kika in på livet.stangastaden.se för
att se vad våra medarbetare grejar med och vad vi
tycker är så himla bra med vårt jobb.


