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Arbetschef bygg 
 

Om oss: 
Vi har ett mycket väl upparbetat kontaktnät inom branschen och vårt goda rykte gör att vi har en fin 
orderstock där vi själva delvis kunnat handplocka våra totalentreprenader. Läs gärna mer om våra 
tidigare och pågående projekt på hemsidan. Genom att vi ”i-huset” har egen personal inom både bygg, 
el och VVS har vi en unik intern kompetens som gör att vi ofta får förtroendet att arbeta med våra kunder 
i tidiga skeden och hjälpa dem med projektering i samverkansprojekt. 
 
Vi ligger med i framkant vad det gäller tekniska hjälpmedel för att underlätta tjänstemännens vardag. 
Allt från ett höj- och sänkbart skrivbord till att vi sköter tillvalshanteringen via en webbaserad butik eller 
att vi har system för att kunna öppna lägenhetsdörrar via ID06-kort. Personalutveckling är en självklarhet 
hos oss och eftersom vi själva äger vårt huvudkontor har vi investerat i egna utbildningslokaler. 
 
Arbetsuppgifter: 
Hos oss ansvarar en arbetschef övergripande för 3-5 byggarbetsplatser och fokus ligger på att 
upprätthålla ett smidigt och professionellt samarbete med våra beställare och projektledare. En viktig 
del är även att vara delaktig i hela företagets vidareutvecklingsarbete inom t.ex., digitalisering, 
utbildningar, administrativa rutiner. Det är ett fritt jobb där man lägger upp sina egna dagar men vi 
startar alltid veckan med ett gemensamt AC-möte där vi går igenom samtliga projekt. 
 
I tidiga skeden arbetar man tillsammans med kalkylavdelningen vid anbudslämning. Under byggtiden 
samarbetar man närmast med sina platschefer och arbetsledarna. Som stöd finns även KMA-, ekonomi- 
IT-, tillval-, projektering-, HR- ansvariga på HK. Efter att entreprenaderna är avslutade har vi en väl 
fungerande serviceavdelning som tar över huvudansvaret under garantitiden. 
 
Dina personliga egenskaper: 
Vi har många egna anställda och arbetar ofta med kvarboende hyresgäster, därför är din sociala 
kompetens och ledarskapsförmåga mycket viktig för oss. Det är även viktigt att du tycker det är kul att 
jobba med ekonomi, KMA och avtal/juridik för att du i din tur ska kunna entusiasmera och leda 
produktionspersonalen. 
 
Som arbetsgivare erbjuder vi dig; en arbetsplats med korta beslutsvägar, där man har kul tillsammans 
och blir uppmärksammad för sin insats samt naturligtvis har en bra löneutveckling därefter! 
 
Vem söker jag: 
Jag ser gärna sökande som har gedigen erfarenhet som platschef inom ROT men nu känner sig hungrig 
på vidareutveckling. Alternativt så är du redan arbetschef eller tjänsteman på liknande nivå inom 
byggbranschen men söker efter en stabil och väl fungerande arbetsgivare där du även har stora 
möjligheter att få vara med och påverka. 
 
Har du frågor om tjänsterna så tveka inte att kontakta mig, Martin Korsgren på telefon 08-546 11 206 
eller hör av dig på martin.korsgren@vatrumsteknik.se 
 
Skicka din ansökan/personligt brev samt ett kronologiskt ordnat CV via mejl till Martin Korsgren enl. 
adress ovan. Urval kommer ske löpande, välkommen! 
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