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Vi jobbar med att ge mer till fler.
Vill du vara med?
Vet du vad du vill göra i framtiden? Kanske vet du bara 
att du vill ha ett jobb som är meningsfullt. Att du vill 
göra skillnad men har inte bestämt dig för hur. Låt oss 
berätta om vårt sätt! Här på Karlshamnsbostäder gör vi 
skillnad genom att erbjuda bra, hållbara bostäder och 
trygga boendemiljöer för alla. 

Vi är ett kommunalt bostadsbolag och en del av det 
som kallas Sveriges Allmännytta. Det betyder att vi har 
ett större ansvar än privata hyresvärdar. Det fina med 
det är att det också ger oss större möjligheter att göra 
samhällsnytta – ge mer till fler. På olika sätt handlar varje  
arbetsdag om att alla som bor hos oss trivs och är 
trygga – i stunden men också i det långa loppet och det 
större sammanhanget eftersom det ingår i vårt uppdrag 

att se till att hela Karlshamn är en plats där folk kan leva 
lite större. 

Hör av dig så tar vi reda på om vårt sätt också kan vara 
ditt sätt. Välkommen! 

På karlshamnsbostader.se/omoss kan du läsa mer om 
Sveriges Allmännytta och om hur vi gör skillnad genom 
att inte göra det.
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YRKEN INOM FÖRETAGET
Några exempel på tjänster hos oss är: fastighets-
skötare, uthyrare, ekonom, kommunikatör, snickare, 
It-tekniker, kundtjänstmedarbetare, HR-specialist, 
bovärd, introduktionssamordnare, energi- och miljö-
ingenjör, reparatör, projektledare och förvaltare.

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasieutbildning krävs till samtliga yrkesområden. 
För specialisttjänster krävs högskoleutbildning eller 

motsvarande. Som anställd erbjuds goda möjligheter 
till kompetensutveckling och internutbildning.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Lediga tjänster annonseras på vår hemsida. Vi tar 
gärna emot praoelever och har alltid sommarjobb att 
erbjuda. 

KONTAKT
Marie Algotson, HR-specialist, 0708-509 930, 
marie.algotson@karlshamnsbostader.se

ADRESS
Karlshamnsbostäder AB
Kyrkogatan 21
374 36 KARLSHAMN

Telefon:  0454-819 00
E-post:  info@karlshamnsbostader.se

Webbplats:  www.karlshamnsbostader.se
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