
Värd/värdinna
Bredablick Facility Services har fått förtroendet av Medicon Village att utföra servicetjänster på deras anläggning i Lund. 
Uppdraget ställer höga krav på oss som leverantör både när det gäller kunskap, kvalitet och tillgänglighet.
Bredablick Facility Services ska underlätta det dagliga arbetet hos Medicon Village och dess medarbetare och kunder. 
Du kommer att arbeta i en av Sveriges modernaste anläggningar för medicinsk forskning och utveckling.

Om rollen
I tjänsten som värd/värdinna kommer du vara delaktig att skapa förutsättningar för möten och forskning i världsklass. 
Din främsta uppgift är att erbjuda Medicon Village medlemmar och gäster trevligt bemötande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och inleds med sex månaders provanställning och är placerad i Lund.

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara följande
• Tillsammans med lokalvårdare utföra städning av utrymme som wc och pausrum under och efter konferenser
• Förbereda inför möten och konferenser. Ansvara för iordningställande av konferensrum.
• Rengöring av kylskåp, frysar, fläckborttagning på mattor och möbler.
• Ansvar över konferens och lunchrum men även wc och pausrum, så som att hålla rent och snyggt.
• Vara en naturlig del mellan Medicon Village och Bredablick

Personliga egenskaper
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande uppdrag samt gärna utbildning inom service, hotell eller restaurangyrket.
Då du kommer arbeta i en atmosfär med många internationella besökare ser vi gärna att du talar flera språk. För att lyckas 
i denna roll är det viktigt att du förstår och kan svenska i både tal och i skrift samt behärskar engelska.
Vi söker dig som är noggrann, social och serviceinriktad. Du är trygg och van vid möten med människor och skapar snabbt 
goda relationer. Du är ansvarsfull och har lätt för att skapa kontakter både med kunder och kollegor och vi tror också du 
är en naturlig länk mellan kund och Bredablick. Vi ser gärna att du har B-körkort men inget krav.

Vi erbjuder
Bredablick Facility Services erbjuder en trygg, säker och trivsam arbetsplats. Vi erbjuder fast lön enligt kollektivavtal 
med avtalspension, försäkringar och andra förmåner såsom föräldralön och friskvårdsbidrag.
Vi arbetar med kompetens- och karriärutveckling, för att du ska få möjlighet att utvecklas som individ. Då Bredablick- 
gruppen är ett stort och expansivt företag kan du utvecklas både inom arbetsgruppen såväl som inom andra delar av 
vår verksamhet.

Kontaktuppgifter och övrig information
Vi väljer medarbetare utifrån personliga egenskaper och kompetens. För mer information vänligen kontakta regionchef 
Sandy Ottosson på 070-205 75 08 eller HR-partner Emelie Block på 073-655 61 85.
Urval och intervju genomförs löpande under annonsperioden. Ansökan behöver vi senast 28 februari. Tillträde enligt 
överenskommelse. Skicka CV och personligt brev till jobb_bfs@bredablickgruppen.se märk ansökan ”Värd/värdinna”

Om Bredablick. Bredablickgruppen levererar kvalitetslösningar inom ekonomisk och teknisk förvaltning, underhållspla-
nering, byggprojektledning och Facility Management tjänster. Våra tjänster bygger på ett nära samarbete med kunder och 
leverantörer för att skapa en transparent leverans utformad utifrån kundens specifika behov. Som etablerad aktör är vi väl 
förtrogna med de utmaningar som kommer med fastighetsdrift.


