
VILL DU VARA MED OCH PÅVERKA  
FRAMTIDENS BOENDE?

Tänk dig en organisation som jobbar för att 
du och dina grannar ska bo bra. En organi-
sation där alla kan vara med och bestämma. 
Där vinsten inte går till aktieägare, utan till-
baka till boendet. För en trygg ekonomi, för 
klimatsmarta fastigheter i sunda material och 
för att var och en ska få en boendemiljö som 
gör vardagen enklare och trevligare.

Den organisationen finns. Den heter HSB. 
Sedan 1923 har vi verkat för att skapa det 
goda boendet.  HSB är ett privat företag som 
drivs i form av en medlemsägd kooperation. 
Vi bygger och förvaltar bostäder och har 
alltid legat i framkant när det gäller innova-
tioner inom boende.

HSB Södra Norrland verkar i Gävleborgs, 
Västernorrlands och Jämtlands län. Vi som 
jobbar här har många olika yrken och roller, 
så det finns goda möjligheter både för den 
som vill jobba inomhus och utomhus. Ge-
mensamt för alla är att vi ska skapa ett gott 
boende för dem som bor i HSB.

Vill du jobba i en organisation med vi-känsla, 
bra förmåner och utvecklingsmöjligheter? 
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ANTAL ANSTÄLLDA
Cirka 250 personer

YRKEN INOM FÖRETAGET
Administratörer, byggkonsulter, byggprojektledare, 
ekonomer, elektriker, energikonsulter, fastighets-
förvaltare, fastighetsskötare, kundtjänstmedarbetare, 
kommunikatörer, reparatör med mera.

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasie- och/eller högskoleutbildning inom adminis-
tration, bygg, ekonomi, el, energi, fastighet, hållbarhet, 
kommunikation, VVS samt ingenjörsutbildningar mm.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi söker kontinuerligt efter engagerade och kompetenta 
medarbetare. Vi strävar efter att öka mångfalden bland 
våra medarbetare så att deras bakgrund ska spegla 
landets befolkning i stort. 
På jobb.hsb.se kan du hitta lediga jobb.

KONTAKT
Camilla Bylund, HR-avdelningen
camilla.bylund@hsb.se

ADRESS
HSB Södra Norrland

BOLLNÄS, GÄVLE, HUDIKSVALL, HÄRNÖSAND, LJUSDAL, 
SANDVIKEN, SOLLEFTEÅ, SUNDSVALL, SÖDERHAMN, 
ÅNGE, ÖSTERSUND, ÖRNSKÖLDSVIK

Telefon: 010-303 23 00
E-post:  info.sodranorrland@hsb.se

Webbplats:  www.hsb.se/sodra-norrland 

HSB SÖDRA NORRLAND


