Lamaro ingår i Bredablickgruppen som erbjuder tjänster inom förvaltning, facility management samt byggprojektledning. Gruppen är idag etablerad i Skåne, Göteborg och Stockholm med ca 200
anställda och omsätter ca 150 mkr. Lamaro har kontor i Helsingborg, Åstorp och Ängelholm. Läs mer på lamaro.se

Lamaro AB söker driven

Teknisk förvaltare
Vi erbjuder dig en möjlighet att göra karriär och utvecklas i ett snabbt växande företag
med fortsatta expansionsplaner. Du ges chansen att växa inom organisationen och
vara med att skapa företagets framtid.
Som teknisk förvaltare hos Lamaro vårdar och vidareutvecklar du företagets kundrelationer. Här ges du chansen att växa inom organisationen och vara med att skapa
företagets framtid. Du har ett övergripande ansvar för kundernas tekniska förvaltning.
Tjänsten kommer även innefatta visst arbete kvällstid. Din prestation mäts förutom i
kundnöjdhet, i hur du kan utveckla ditt konto med merförsäljning.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Kontinuerlig kundkontakt och uppföljning
• Teknisk rådgivning åt kunderna
• Tillsyner och underhållsbesiktningar
• Handlägga försäkringsärenden
• Ansvara för drift av kundernas fastigheter
• Driva mindre underhållsarbeten
• Arbetsledning av fastighetsskötaren
Vi söker dig med gedigen erfarenhet inom området. Det är meriterande om du innehar
en relevant eftergymnasial utbildning inom fastighetsteknik eller liknande. Det är

meriterande om du har kunskap om fastighetsinstallationer Det är viktigt att du har en
hög social kompetens med en känsla för service och kvalité.
Du är driven, initiativrik, resultatmedveten, kundorienterad och har en förmåga att
skapa och upprätthålla goda relationer. Som medarbetare på Bredablick är det viktigt
att du tycker om att arbeta i ett högt tempo, är bekväm med modern teknik samt har
en positiv attityd kombinerat med ett glatt humör!
Körkort: B-körkort är ett krav.
Placering: Helsingborg, men framöver kan det även tillkomma kunder i Ängelholm. Det
finns också möjlighet att sitta och arbeta på huvudkontoret i Åstorp eller på lokalkontoret i Ängelholm.
Anställningsstart: Enligt överenskommelse.
Välkommen att skicka din ansökan till Josefin Larsson via jobbteknisk@bblick.se.
Märk din ansökan med ”Förvaltare Helsingborg”. Vi arbetar med löpande urval och ser
gärna att du skickar in din ansökan snarast. Hör gärna av dig till Josefin Larsson via
josefin.larsson@bblick.se alternativt 0739-202 395 om du har några frågor.
Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.

