
Bredablick Förvaltning är ett expansivt bolag med inriktning på ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning. Företaget skapar och förädlar värden för bostadsrättsföreningar, privata 
fastighetsägare och fastighetsbolag. Företaget har regionkontor i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Vårt huvudkontor ligger i Malmö. Läs mer om företaget på bredablickgruppen.se 

Sveriges snabbast växande förvaltningsbolag söker driven 

På Bredablick ges du möjligheter få andra bolag kan erbjuda. Med en starkt tillväxt- 
orienterad kultur är vi ett bolag som växer kraftigt år för år med en arbetsmiljö 
präglad av entreprenörsanda och driv. Samtliga medarbetare på alla nivåer i företaget 
ska bidra till nöjda kunder, hög lönsamhet och stark tillväxt.

Vi erbjuder dig en möjlighet att göra karriär och utvecklas i ett snabbt växande företag 
med fortsatta expansionsplaner. Du ges chansen att växa inom organisationen och 
vara med att skapa företagets framtid.

Vi söker dig med erfarenhet och förståelse för trädgård – och fastighetsskötsel. 
Du kommer att ha personalansvar så du har en vana av att leda och fördela arbete. 
Vi sätter stort värde på din sociala kompetens och din förmåga att entusiasmera 
och engagera din personal. Det är meriterande om du har relevant utbildning inom 
området, men inget krav. Du är driven, initiativtagande, resultatmedveten, 
kundorienterad och du har en naturlig förmåga att skapa och upprätthålla goda 
relationer. Som medarbetare på Bredablick är det viktigt att du tycker om att 
arbeta i ett högt tempo, är bekväm med modern teknik samt har en positiv attityd 
kombinerat med ett glatt humör!

Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Personalansvar för ett antal fastighets- och trädgårdsskötare
• Kundansvar, avtalsfrågor och merförsäljning
• Avstämningsmöten med kunder inklusive kvalitetskontroller
• Uppstarter av nya kunder

Som driftledare inom trädgård och fastighetsskötsel hos Bredablick vårdar och 
vidareutvecklar du företagets kundrelationer. Du kommer vara ansvarig för den 
dagliga driften till våra kunder i Helsingborgsområdet.

Körkort: B-körkort är ett krav
Placering: Helsingborg
Anställningsstart: Enligt överenskommelse

Välkommen att skicka din ansökan till jobb@bblick.se . Märk din ansökan med 
”Driftledare Helsingborg”.  Vi arbetar med löpande urval och ser gärna att du 
skickar in din ansökan redan idag.

Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.

Driftledare


