Strand Hotel i Visby AB är ett familjeägt företag med två hotell i Best Western-kedjan: Strand Hotel med 125 rum,
konferenslokaler, relax, restaurang Matsalen, barer och Solhem Hotel med 99 rum, konferenslokaler, restaurang.
Hela företaget är mitt uppe i en spännande förändrings- och utvecklingsfas, bland annat i och med det pågående
generationsskiftet i ägarfamiljen. Vi har höga ambitioner och ser gärna att du är med och påverkar vår utveckling
framåt. Vårt företag består av flera olika delar och många spännande människor. Som Fastighetsansvarig har du en
aktiv del i hela vår verksamhet.

Vi söker en Fastighetsansvarig
Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för vårt fastighetsbestånd som består av flera fastigheter inkluderande två hotell samt fastigheter
för uthyrning till privatpersoner och företag.
Du behöver se till att en övergripande underhållsplanering/årsplanering finns och följs. Över året finns perioder
där arbetet är av praktisk karaktär medan andra har mer fokus på planering och ledning.

Om dig
Du har relevant utbildning och minst 5 års arbetslivserfarenhet inom fastighet och arbetsledning. Du är
strukturerad och har förmågan att styra och planera både arbetet och personal dagligen och över året.
Vi ser gärna att du har en bred kompetens inom fastighet samt är flexibel och praktiskt kunnig. Viktigt att du är
kostnadsmedveten och strävar efter effektivitet i alla delar av arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av äldre fastigheter.
Du kommer att vara en viktig del för att driva utveckling inom fastighetsområdet samt att hela tiden jobba med
förbättringsarbete. Vi tror att det är viktigt att du drivs av att jobba med både förvaltning och utveckling.
Arbetet kräver datavana, körkort och en stor skopa med tålamod.
Vi är en serviceinriktad organisation och för dig är service en självklarhet. I denna roll får du vara med och
fortsätta utveckla vårt företag vilket vi hoppas att du ser som en spännande del i arbetet.

Om tjänsten och ansökan
Detta är en bred tjänst med mycket ansvar och du blir en del av vårt fastighetsteam.
Omfattning: Heltid med tillträde enligt överenskommelse
Arbetsplats: Strand Hotel i Visby AB
Rekrytering sker löpande
Ansökan samt övriga frågor skickas till ViceVD/Fastighetschef ernst.wiman@strandhotel.se

