
Köpings Kabel-TV AB
Vi erbjuder boende i Köping och Kungsör 
att ansluta sig till vårt fibernät. Sedan ett 
antal år arbetar vi också aktivt med att 
ansluta fastigheter på landsbygden. Vi är 
nio anställda i företaget och förser unge-
fär 10 000 kunder med fiber. 

Hos oss arbetar datatekniker, system-
tekniker och kundmottagare.

Välkommen till oss!
Fastighetsskötare
Arbetar bland annat med att stä-
da trapphus och ta hand om ytor 
utanför fastigheter, så som plantering-
ar, gräsmattor och snöskottning.

Reparatör
Reparerar fel som uppstår i fastigheter 
och lägenheter samt de verksamhetslo-
kaler som vi förvaltar.

Drifttekniker
Sköter driften av våra fastigheter gällan-
de bland annat värme och ventilation.

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

Kundtjänst
Här arbetar receptionister och uthyrare. 
Bland annat hyr de ut lägenheter, hante-
rar nycklar, hyresavtal, felanmälan och 
administration gällande vår bostadskö.

Vill du jobba hos oss? Varje sommar tar 
vi emot sommarjobbare. Kika in på vår 
hemsida i februari/mars.

Köpings Bostads AB är ett kom-
munägt bostadsbolag. Vi finns med 
i de flesta Köpingsbors vardag 
någon gång i livet. I våra 2 733 
lägenheter bor det omkring 
5 600 personer och i de 176 000 
kvadratmeter kommunala verk-
samhetslokaler vi förvaltar ryms 
allt från skolor till idrottshallar och 
äldreboenden. 

Vi är ungefär 150 medarbetare som 
arbetar för att våra hyresgäster ska få 
ett bra och tryggt boende med omtanke 
och framtidstro. Hos oss finns en bred 
kompetens inom en rad olika yrkesroller. 
Här kan du bland annat jobba som:

Bovärd
Ansvarar för de fastigheter som tillhör ett 
visst område. Planerar bland annat in- 
och utvändigt underhåll, visar och be-
siktar lägenheter. Arbetar tillsammans 
med fastighetsskötare och reparatörer.

ANTAL ANSTÄLLDA
Cirka 150 personer.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Hos oss finns bland annat: kundvärdar, fastighetsskötare, 
lokalvårdare, målare, reparatörer, data- och 
systemtekniker, projektledare, driftingenjörer, ekonomer, 
kommunikatör och administrativ personal.

UTBILDNINGSVÄGAR
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper när du söker 
arbete hos oss. För nästan alla våra tjänster krävs någon 
typ av utbildning i form av gymnasieutbildning eller för högre 
tjänster, även högskoleutbildning. Vi arbetar aktivt med IT och 
värdesätter god social förmåga.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi har ett löpande rekryteringsbehov. Besök gärna vår hemsi-
da www.kbab.koping.se för att läsa mer om oss.

ADRESS
Köpings Bostads AB
Besök: Sveavägen 18
Telefon: 0221-250 25
E-post: info@kbab.koping.se
Webbplats:  www.kbab.koping.se

Köpings Kabel-TV AB
Besök:  Stora Gatan 1
Telefon: 0221-250 45
E-post: info@koping.net
Webbplats:  www.koping.net
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