Hibab är ett utvecklingsbolag som förvaltar och utvecklar verksamhetslokaler inom Hässleholms
kommun. Hibab skapar affärsmässiga, kreativa och långsiktiga lösningar för sina samarbetspartners.
Genom att utveckla mark och fastigheter med fokus på miljöhänsyn och kvalitet, bidrar bolaget till
hållbar utveckling och tillväxt inom Hässleholms kommun. Idag förvaltar och utvecklar bolaget
Hovdala/Mölleröd, Norra Station samt 50 000 kvm övriga verksamhetslokaler. Framåt ligger fortsatt
fokus på utveckling och att ge näringslivet bättre möjligheter att etablera sig och växa i Hässleholms
kommun. Läs gärna mer på www.hibab.se – en del av Hässleholm kommun

Förvaltare/Projektledare till HIBAB, Hässleholm
I rollen som förvaltare och projektledare på utvecklingsinriktade Hibab får du möjlighet att förvalta och
utveckla Hovdala/Mölleröd naturområde tillsammans med andra fastigheter.
Dina arbetsuppgifter
I din roll som förvaltare/projektledare har du ett ekonomiskt och tekniskt ansvar för ditt
förvaltningsområde, här utgörs det främst av Hovdala/Mölleröd och Garnisonen tillsammans med
ytterligare några fastigheter. Rollen som förvaltare på Hovdala/Mölleröd särskiljer sig från övrig
förvaltning då det innebär arbete med mark, skog, arrendatorer, föreningar, stolta kommuninvånare
tillsammans med de fastigheter som finns på området. Andra fastigheter som du förvaltar varierar i
storlek och du har privata, kommunala såväl som företag som hyresgäster. Utöver din förvaltning leder
du vissa av bolagets energi-, underhålls- och investeringsprojekt där du planerar och genomför projekt
från idé till avslut. Du ansvarar för projektering, upphandling, byggledning, kontroll och besiktningar
tillsammans med budget- och resultatansvar - självklart i nära samarbete med kollegor och VD.
Bakgrund
Vi söker dig med fastighetskompetens och lämplig utbildningsbakgrund så som fastighetsförvaltare
eller fastighetsingenjör. Vi är lika intresserad av dig med flera års erfarenhet som dig med begränsad
erfarenhet men med rätt utbildning och personlighet. Tjänsten kräver att du har ett stort intresse för
skog, mark och natur, har du tidigare arbetet med förvaltning av mark kan det vara meriterande precis
som kompetens inom fastighetsområdet är av intresse för oss. Tjänsten kräver en mycket god
datorvana där du obehindrat hanterar Officepaketet. Du uttrycker dig mycket väl i tal såväl som skrift.
Personlighet
I en liten organisation och en ansvarsfylld tjänst är din personlighet av största vikt för oss. Att ta ett
stort ansvar och vara självgående i din roll krävs för att lyckas som förvaltare/projektledare på Hibab.
Du trivs med mycket externa kontakter där din sociala och kommunikativa förmåga upprätthåller och
skapar goda relationer men du har också ett närvarande ekonomiskt och affärsdrivet sinnelag. Du trivs
med att i olika sammanhang vara en representant för Hibab och du är nyfiken med stort engagemang i
de arbetsuppgifter du ansvarar för.
Du välkomnas till en trevlig arbetsplats där god stämning och kamratskap värderas högt. Att visa
omtanke och respekt för sina kollegor är en självklarhet i en vardag där engagemanget för bolagets
framgångar är gemensamt.
I denna rekrytering samarbetar Hibab med Maxkompetens. Din ansökan tar vi emot på
www.maxkompetens.se och sista dag för att ansöka tjänsten är 17/3 2019. Har du frågor och
funderingar så kontakta gärna Therese Hulte på 044-781 44 80 eller therese.hulte@maxkompetens.se

