
Välkommen till Sandvikenhus – 
ett allmännyttigt bostadsföretag 
som ägs av Sandvikens kommun. 
Vi har kommunens största bostads-
bestånd med ca 4 000 bostäder.

Vi vill ge människor ett tryggare hem.
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Här jobbar vi med att utveckla och för-
ädla lägenheter, bostadsområden och 
boendemiljöer. Vi planerar och projekt-
leder, förvärvar och förvaltar fastigheter 
och mark. Dessutom ansvarar vi för drift, 
skötsel och reparationer av Sandvikens  
kommuns fastigheter. Vi är ca 170  
anställda.

Många yrken att välja bland
Hos oss finns många olika yrkesgrupper.  
Den största är våra bovärdar, som finns i 
varje bostadsområde. Bovärden är viktig 
för både relationen med hyresgästerna 
och fastigheternas skötsel. För att sköta  
om våra områden på bästa sätt tar  
bovärdarna hjälp av exempelvis våra  
reparatörer, elektriker, rörmokare, drift-
tekniker och målare.

Vi har många kontakter med våra hyres-
gäster och i vår kundtjänst finns med-
arbetare som ger dem hjälp och service. 

För hyresgästernas trivsel, trygghet och 
boendeinflytande finns marknadsstrateg,  
boendekonsulenter och trivselvärdar. Vår 
kommunikatör arbetar med att sprida  
information till både hyresgäster och 
medarbetare. Här finns också admini-
strativ personal som ekonomer, sekre-
terare, IT-samordnare, HR-koordinator 
och verksamhetsutvecklare. 

Våra större bygg- och ombyggnads-
projekt hanteras av byggnadsingenjörer 
och projektsamordnare. Vi har också 
medarbetare som ansvarar för larm- och 
passagesystem samt digitala trygghets-
larm inom hela Sandvikens kommun.

Här kan du utvecklas
Hyresgästerna ställer nya krav på sina 
bostäder, kollektiva standardlösningar 
ersätts av individuella önskemål. Efter-
frågan på digitala tjänster ökar, både 
från hyresgäster och medarbetare. Där-

för är det viktigt att vi på Sandvikenhus 
hela tiden lär oss nya saker. Vi satsar på 
kompetensutveckling och den utgår från 
varje medarbetares yrkesområde och  
individuella behov.

Vill du arbeta med människor?
Då passar du bra hos oss! Att jobba 
med fastighetsförvaltning är omväxlande  
och innebär ofta många personliga  
kontakter. Trots att vi arbetar med fastig-
heter och teknik sätter vi alltid människan  
i centrum, både våra medarbetare och 
kunder.

Välkommen till oss!

ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 170 personer.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Bovärd, miljövärd, snickare, elektriker, rörmokare, 
drifttekniker, målare, ekonom, kundtjänstmedarbetare, 
boendekonsulent, besiktningsman, marknadsstrateg, 
kommunikatör, byggprojektledare, projektsamordnare, 
HR-koordinator, IT-samordnare, verksamhetsutvecklare, 
passageadministratör, trygghetslarmstekniker, larm-
tekniker.

UTBILDNINGSVÄGAR
Olika gymnasieprogram, yrkesinriktad utbildning, hög-
skoleutbildning inom ekonomi, bygg och teknik, perso-
nal, fastighetsförvaltning med flera.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Bovärd, miljövärd, ekonom, drifttekniker, kundtjänst-
medarbetare, byggprojektledare, driftingenjör med flera.

KONTAKT
Monica Rahm, HR-koordinator

ADRESS
Sandvikenhus AB
Box 3045, 811 03 SANDVIKEN

Telefon: 026-24 22 00 
E-post: info@sandvikenhus.se

Webbplats: sandvikenhus.se
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