
Är du certifierad Energiexpert med erfarenhet från upprättande av energideklarationer 
för bostadsrättsföreningar? Eller har du de kvalifikationer som krävs för att bli certi-
fierad och vill ta steget till att bli fullfjädrad Energiexpert.

Hos oss får du möjlighet till snabb utveckling och få jobba med energifrågor och upp-
rättande av energideklarationer inom Sveriges snabbast växande förvaltningsbolag. 

Som Energiexpert hos Bredablick Fastighetspartner blir du en del av ett drivet gäng 
bestående av byggnadsingenjörer och civilingenjörer vars huvudsyssla är byggledning, 
underhållsplanering och besiktningar. Genom nära samarbete med övriga medarbetare 
inom Bredablickgruppen är vi heltäckande inom ekonomisk- och teknisk fastighets- 
förvaltning och jobbar nära våra kunder som i huvudsak är bostadsrättsföreningar. 
I rollen utvecklar du goda relationer med nya och befintliga kunder, entreprenörer, 
konsulter och samarbetspartners.

Huvudarbetsuppgifter
•  Upprätta energideklarationer för bostadsrättsföreningar och privata 

fastighetsägare.
• Utföra energiberäkningar
• Vara rådgivande i energifrågor
•  Upphandla och projektleda energiförbättringsentreprenader och 

energiförbättringsåtgärder
•  Delta i arbetet med att kontinuerligt utveckla mallar, arbetssätt och system med 

syfte att arbeta effektivt efter tydliga rutiner och kontinuerlig kvalitetssäkring

Vem är du?
•  Du är certifierad, och av Boverket validerad, Energiexpert alternativt innehar du 

nedan kompetenser och erfarenheter för att kunna bli certifierad.
•  Minst 5 års erfarenhet från praktiskt arbete inom bygg- eller fastighetsförvaltning, 

varav minst 2 års erfarenhet från energianvändning och inomhusmiljö i flerfamiljshus
• Relevant teknisk utbildning från universitet/högskola/KY
•  Goda kunskaper om byggnaders energibalans, konstruktion, installationssystem 

inom VVS, el, styr och energianvändning
• Goda kunskaper inom beräkning och kalkyl
• Goda kunskaper inom relevanta delar av PBL, PBF, BBR och miljöbalken
• Mycket goda kunskaper i Officepaketet (MS-Excel, Word & PPT)
•  Du har en god strukturell förmåga och är van att planera ditt arbete självständigt. 

Har du dessutom erfarenheter från upphandling och projektledning är det 
meriterande.

Din ansökan
Välkommen att skicka in CV och personligt brev via jobb_sthlm@bfpartner.se 

Märk din ansökan med ”Energiexpert Stockholm”.  Vi arbetar med löpande urval 
och ser gärna att du skickar in din ansökan redan idag. Hör gärna av dig till 
Aso Ramazani 076 273 41 57 om ni har några frågor.

Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.

Energiexpert till Stockholm
Bredablick Fastighetspartner är ett konsultbolag som erbjuder fastighetsägare och bostadsrättsföreningar de tjänster som krävs för att hantera och skapa en positiv värdeutveckling 
på fastighetsinnehav. Vi åtar oss projekt- och byggledningsuppdrag samt uppdrag inom fastighetsrådgivning och ser till att rådgivning, genomförande och uppföljning presenteras, 
hanteras och dokumenteras på ett korrekt och smidigt vis. Via egen personal och vårt systerbolag Bredablick Förvaltning har vi dessutom gedigen erfarenhet från fastighetsförvaltning. 


