Asplunds Fastigheter söker hyresadministratör.
Asplunds Fastigheter är ett örebrobaserat fastighetsbolag med en historia som började med ett
byggprojekt i Krylbo för snart 90 år sedan. Idag förvaltar vi ca 900 hyresrätter, 21 000 m² butiksoch kontorslokaler och producerar även nya bostäder, framför allt i Örebro. Som hyresgäst hos
oss verkar och bor du i väl omhändertagna fastigheter av väl omhändertagande personal. Vill du
vara en av oss?
Vi söker en hyresadministratör som tycker om ett omväxlande och utvecklande arbete med
kundkontakten i fokus. Våra bostäder och lokaler finns i Örebro och Kumla. Vi är idag 16
medarbetare som alla utgår från vårt kontor i Örebro.
Som hyresadministratör är du en viktig länk i vår förvaltning och dina arbetsuppgifter kommer att
innebära att du är:







Ansiktet utåt mot våra kunder
Ansvarig för hyresadministration och förekommande ekonomiadministration
Ansvarig för hyresavisering och kravhantering
Ansvarig för avtalsskrivningar, visningar och besiktningar inom ett visst geografiskt
område
Support till övrig del av företaget kring projekt, byggnationer, lokalfrågor mm

Vi söker dig som har hög datorvana och gärna några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Som person har du en hög social kompetens, du gillar att samarbeta och är en pragmatisk och
prestigelös problemlösare. Du ska vara drivande och ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
Kvalifikationer
 Du ska ha erfarenhet från tidigare arbete med kundbemötande och administration
 Inneha B-körkort
 Ekonomi- och fastighetsjuridikkunskaper är meriterande
 Tidigare erfarenhet av fastighetssystem är meriterande, speciellt Aareon/Incit
Anställning
Tillsvidareanställning på heltid, tillträde snarast efter överenskommelse.
Ansökan
Intervjuer kommer ske löpande så skicka gärna in din ansökan snarast till
oskar.evertsson@asplundsfastigheter.se
Upplysningar
Oskar Evertsson
019-100 108

Per Brogren
019-100 109

Asplunds Fastigheter i Örebro AB äger och förvaltar bostäder och lokaler i Örebro och Kumla
om ca 70 000 m², fördelat på ca 1000 lägenheter och ca 60 lokaler.
Företaget grundades 1931.
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