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, Helsingborg och Lund. Vårt huvudkontor ligger i Malmö. Läs mer om företaget på bredablickforvaltning.se

Sveriges snabbast växande förvaltningsbolag söker driven

Fastighetskoordinator
Starta din karriär på Bredablick så ges du möjligheter få andra bolag kan erbjuda. Med
en starkt tillväxtorienterad 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.
Som fastighetskoordinator på Bredablick lär du känna företaget och förvaltningsbranschen från grunden. Tjänsten ger dig stor inblick i fastighetsbranschen och de
frågor som är förknippade med fastighetsdrift. Att börja som fastighetskoordinator på
Bredablick är ett bra första steg in i ett snabbt växande förvaltningsbolag som ger dig
möjlighet att snabbt klättra på karriärstegen. När och vad nästa steg blir bestäms av
din egen prestation och preferenser. Kanske tar du steget och blir vår nästa förvaltare?
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Kundservice via telefon och mail
• Hantering och samordning av felanmälningar
• Fakturering
• Kvalitet- och lönsamhetsuppföljning

Vi söker dig som är utbildad inom fastighetsföretagande eller yrkesutbildning inom
fastighetsförvaltning med ett brinnande intresse för teknisk förvaltning. Du är
noggrann, jobbar effektivt samt trivs med mycket kundkontakt och vet vad god
kundvård innebär. Du är inte rädd för att kastas in i nya situationer utan ser det som
en utmaning, utveckling och möjlighet att överträffa förväntningar. Som person är det
viktigt att du är stresstålig, strukturerad samt en god planerare. En förutsättning för
att trivas hos oss på Bredablick är att du gillar att arbeta i ett högt tempo och har en
positiv attityd kombinerat med ett glatt humör.
Placering: Malmö
Anställningsstart: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
Välkommen att skicka in din ansökan till jobbfastighet@bblick.se
Märk din ansökan med ”Fastighetskoordinator”. Vi arbetar med löpande urval
och ser gärna att du skickar in din ansökan redan idag.
Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.

