Melleruds kommun söker snickare/fastighetsskötare till
Fastighetsenheten.
Melleruds kommun är en del av landskapet Dalsland och har cirka 9000 invånare.
Småskaligheten med expansivt näringsliv samt mycket goda boendemiljöer präglar
kommunen. Vi har ett rikt friluftsliv med Kroppefjäll i väster och innanhavet Vänern i
öster.
Fastighetsenheten är organiserat under Samhällsbyggnadsförvaltningen och vi
ansvarar för de kommunala fastigheterna och lokalerna i kommunen. Vi behöver
förstärka enheten och söker nu en erfaren snickare/fastighetsskötare med bred
kunskap inom fastighetsskötsel och snickeri.
Fastighetsenheten består av 14 medarbetare och vi erbjuder Dig ett omväxlande
arbete där du kommer ges möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Arbetsuppgifter
Den tjänst vi söker kommer att arbeta i våra kommunala fastigheter och lokaler över
hela kommunen. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av underhåll och reparationer av
lokaler, vilket bland annat innefattar lagning, justering och montering av fönster,
dörrar, köksskåp, bänkskivor, garderober, socklar, karmar och trösklar med mera. I
tjänsten ingår värdering av underhållsbehov och reparationer av våra fastigheter samt
kontakt med våra upphandlade företag som sköter de hantverkstjänster vi köper in.
Det kan även förekomma snickeriarbeten som köksmontering, kakling med mera.
I arbetsuppgifterna ingår fastighetsskötaruppdrag som också innefattar enklare drift
och underhållsarbeten av värme- och ventilationsanläggningar.
Beredskapstjänst ingår i arbetet.
Kvalifikationer
-

Yrkeserfarenhet av snickeriarbete och fastighetsskötsel
Utbildning inom snickeri
B-körkort
Datorvana

Egenskaper
Som fastighetsskötare/snickare behöver du trivas med att arbeta båda självständigt
och tillsammans med andra. Du är strukturerad, noggrann, flexibel och affärsmässig
samt kan hantera en hög arbetsbelastning.
Vi ser att du är driven och självgående samt har en positiv och problemlösande
inställning till dina arbetsuppgifter. Vi värdesätter att du är en mångsysslare inom
snickeriområdet samt har förmåga till en helhetssyn.
Det är viktigt att du är en serviceinriktad person med hög social kompetens då arbetet
innebär mycket kontakt med våra hyresgäster och kommuninvånare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13, 464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se

Arbetstid/Varaktighet
Heltid 100%
Tillsvidareanställning
Tillträdesdag
Efter överenskommelse
Lön
Månadslön (ange löneanspråk)
Frågor om tjänsten ställs till Peter Mossberg, chef för Fastighet- och
fjärrvärmeenheten. 0530-181 89 eller peter.mossberg@mellerud.se
Fackliga kontaktpersoner nås via kommunens växel 0530-180 00.
Välkommen med din ansökan, CV och personliga brev senast 2019-09-30. Vi arbetar
aktivt med att minska pappersanvändningen och därför ser vi gärna att ansökan görs
via e-post till samhallsbyggnad@mellerud.se. Märk ansökan med ”Snickare
fastighetsenheten”.
Vi skickar inte tillbaka eventuellt insända betygskopior.
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