
Karlshamnsbostäder söker teknik- och utvecklingschef 
 
 
Brinner du för teknik-, drift-, projekt- och utvecklingsfrågor? Har du förmågan att leda och 
locka fram den högsta potentialen hos dina medarbetare samt att vara en kunskapsresurs för 
andra? Vill du vara en nyckelspelare och drivs du av att utveckla och bygga ett modernt 
fastighetsbolag? Vill du jobba i ett långsiktigt och stabilt bolag? Stämmer dessutom din 
värdegrund med vår – glädje, engagemang, respekt, gemenskap och bemötande, ja då är du 
kanske just den vi söker till vårt team. Välkommen! 
 

Tjänsten 
Som teknik- och utvecklingschef ingår du i ledningsgruppen och rapporterar till VD. Du har det 
övergripande ansvaret för projekt, teknisk fastighetsförvaltning och drift vilket bl.a. omfattar 
projektering, upphandling och projektledning. Du ansvarar även för de totala mediakostnaderna, 
tillgänglighet och funktion avseende tekniska installationer. Vidare innebär det ansvar för 
statusbestämning och underhållsbehov av fastighetsbeståndet. Verksamhetsutveckling, upphandling, 
IT-stöd och ekologisk hållbarhet inom bolaget är andra viktiga delar. Förutom den löpande 
verksamheten ingår lednings- och personalansvar, budget- och resultatansvar samt fokus på 
utveckling och effektivisering. Till din hjälp har du energi- och miljösamordnare, projektsamordnare, 
projektledare, IT-ansvarig, teknisk assistent, ombyggnadssamordnare samt larm- och 
säkerhetstekniker. 
 
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter 

• Planera, leda och följa upp inom ansvarsområdet 
• Budget- och resultatansvar 
• Ansvara för att aktuella statusbesiktningar av fastighetsportföljen kontinuerligt upprätthålls 
• Ansvara för att fastighetsportföljen kontinuerligt driftoptimeras 
• Ansvara för att teknisk rådgivning finns tillgänglig och utförs för hela organisationen 
• Ansvara för att eventuell projektering, LCC analyser, upphandling och genomförande av 

projekt sker i enlighet med beställningar 
• Säkerställa att upphandlingar inom ansvarsområdet genomförs i enlighet med företagets 

processer och rutiner 
• Ansvara för att rutiner och processer avseende upphandling inom företaget upprättas och 

efterföljs 
• Ansvara för att rutiner och processer avseende verksamhetsutveckling inom företaget 

upprättas och efterföljs 
• Ansvara för att rutiner och processer avseende IT-stöd inom företaget upprättas, genomförs 

och efterföljs 
• Ansvara för att policys och regler avseende ekologisk hållbarhet inom företaget upprättas, 

genomförs och efterföljs 
• Ansvara för omvärldsbevakning inom ansvarsområdet 

 
 
Kvalifikationer 

• Högskoleutbildning, civilingenjör eller motsvarande arbetslivserfarenhet 
• Flera års yrkeserfarenhet inom teknik och/eller fastighetsdrift 
• Dokumenterat god ledare 
• God förmåga att driva fastighetsteknisk utveckling och driftsfrågor utifrån ett strategiskt 

perspektiv 
• God förmåga att skapa rutiner och processer och styra mot ett processinriktat arbetssätt samt 

effektivisera via ledarskap och kommunikation.  
• Erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete 
• God beställarkompetens 
• Erfarenhet av LOU 
• Erfarenhet från bostadssektorn är meriterande 



• Intresse för omvärldsbevakning och nyheter inom rollens ansvarsområden 
• Körkort 

 

Personliga egenskaper  
Vi fäster stor vikt vid din personlighet, din inställning och motivation. Som person ser vi att du är trygg 
med god självinsikt. Du är utvecklingsdriven, processinriktad, kreativ, handlingskraftig och 
affärsdriven. Vidare är du lyhörd, har ett gott omdöme och tycker om att leda människor. Eftersom du 
utgör en viktig kunskapsresurs för bolaget är det också viktigt att du har god samarbetsförmåga och är 
bra på att kommunicera. 

 
Ansökan  
Om du tycker att tjänsten som teknik- och utvecklingschef passar väl in på dina kvalifikationer och 
på hur du vill arbeta, skicka din ansökan snarast. I denna rekrytering samarbetar Karlshamnsbostäder 
med Kompetera organisations- & ledarutveckling. Välkommen med din ansökan till 
jeanette.wretman@kompetera.se Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och löpande. Tjänsten kan 
komma att tillsättas före sista ansökningsdatum som är den 31 mars 2021. Har du frågor angående 
tjänsten är du välkommen att kontakta Jeanette Wretman på jeanette.wretman@kompetera.se eller på 
0708–98 68 25. 

Karlshamnsbostäder är ett kommunalt bolag som ägs av Stadsvapnet i Karlshamn AB som är 
moderbolag i Karlshamns kommuns bolagsgrupp. Karlshamnsbostäder äger och förvaltar 2 259 
lägenheter fördelat på 140 000 m² bostadsyta samt 55 000 m² lokaler. Lokalerna består främst av 
äldreboenden och LSS-boenden där kommunen är hyresgäst. Större delen av förvaltningen sker i 
egen regi och vi är ca 60 medarbetare. Läs gärna mer på www.karlshamnsbostader.se 
 

http://www.karlshamnsbostader.se/

