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Som kommunalt fastighetsbolag finns vi  
på Kfast som en självklar del i Eskilstuna- 
bornas vardag, genom hela livet. I  
våra 7 400 lägenheter bor det omkring  
16 000 personer, och i de 560 000 kvm 
kommunala verksamhetslokaler som 
vi förvaltar ryms allt från förskolor till 
idrottshallar och äldreboenden.

Vi utvecklar Eskilstuna – så att livet får 
plats och platser får liv.  Varje år bygger 
vi omkring 300 nya bostäder. Dessutom 
renoverar vi befintliga lägenheter, lokaler 
och anläggningar runt om i kommunen. 
Det gör vi för en trygg och attraktiv stad 
och landsbygd. På Kfast arbetar man  
tillsammans med drygt 500 kollegor och 
hos oss finns bred kompetens inom en 
rad branscher. Hos oss kan du exempel-
vis jobba som: 

Fastighetsskötare
Arbetar exempelvis med reparationer 
i lägenheter/trapphus, underhåll och 
skötsel av utemiljön utanför lägenhe-
terna och lokalerna. Gymnasieutbildning 
krävs.

Lokalvårdare 
Arbetar exempelvis med städning på  
skolor, förskolor och andra lokaler.  
Gymnasieutbildning krävs.

Fastighetsvärd
Arbetar exempelvis med att besikta våra 
lägenheter vid in- och utflytt. Gymnasie-
utbildning krävs.  

Fastighetsförvaltare/områdeschef
Arbetar både med ekonomi, utvecklings-
projekt och andra större beslut gällande 
våra olika fastigheter. Utbildning från  
yrkeshögskola, exempelvis fastighets-
förvaltare, krävs. 

Byggprojektledare
Arbetar med att projektleda hela bygg-
processen när vi tex bygger nya lägen- 
heter, skolor och andra lokaler. Utbildning  
från högskola/universitet, exempelvis  
civilingenjör inriktning samhällsbyggnad, 
krävs. 

Hantverkare
Arbetar exempelvis med renoveringar i 

lägenheter eller lokaler. Gymnasieutbild-
ning, från exempelvis bygg- och anlägg-
ningsprogrammet, krävs.  

Kundtjänst/uthyrare
Arbetar exempelvis med uthyrning av våra 
lägenheter, hanterar nycklar, hyresavtal, 
felanmälan och administration gällande  
vår bostadskö. Gymnasieutbildning krävs.  

Varje år anställer vi även över 100  
sommarjobbare. Vill du söka sommar-
jobb hos oss? Håll utkik på vår hemsida 
i Februari/Mars. 

ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 500 stycken. 

YRKEN INOM FÖRETAGET
Fastighetsbranschen erbjuder flertalet yrken och yr-
kestyper; bland annat fastighetsskötare, lokalvårdare, 
byggprojektledare, controller, upphandlare, energicon-
troller, lokalsamordnare, drifttekniker, driftingenjörer, 
fastighetstekniker, projektchef, administratör, ekonom, 
kommunikatör, miljösamordnare, kvalitetssamordnare, 
fastighetsvärd, förvaltare och badvärd.   

KONTAKT
Sofia Redelius – HR partner 
072-977 55 31 
sofia.redelius@kfast.se  
 

ADRESS
Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Box 5035
630 05 ESKILSTUNA

E-post: info@kfast.se 

Webbplats: www.kfast.se

KFAST

Vi är Eskilstunas samhällsbyggande fastighetsbolag 


