Vill du vara med och utveckla fastigheter i 3 kommuner?
Vi söker en Fastighetschef till Mariestad, Töreboda och Gullspång som har ett spännande
gemensamt utvecklingsarbete!
Mariestad är vackert beläget vid Vänerns strand och erbjuder ett enklare liv i en spännande och hållbar miljö. Som en del av
Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle präglas staden av närheten till Europas största insjöskärgård och natursköna
omgivningar. Utveckling av hamnområdet, stadens parker och universitetsutbildningar är några av kommunens stora satsningar.
Verksamhet Teknik ansvarar för kommunalteknisk verksamhet i samverkanskommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vi har bland
annat hand om driften av kommunernas fastigheter, lokalvård och är kommunernas samordnande och verkställande organ i fråga om
byggnadsverksamhet avseende nybyggnad samt om - och tillbyggnader.

Vi har hand om fastigheterna i samverkanskommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång.
Vår nuvarande fastighetschef kommer att gå i pension under första halvåret 2017. Vi söker nu en
efterträdare som fortsätter vårt arbete med bl a flera pågående och framtida projekt.
Arbetsuppgifter
Fastighetschefen inom MTG ansvarar för att planera, leda och utveckla arbetet med att skapa en
effektiv och långsiktig förvaltning av kommunernas fastighetsbestånd. Du arbetar tillsammans med
kommunernas övriga verksamheter för att skapa långsiktigt ändamålsenliga och trivsamma lokaler.
Inom fastighetsområdet pågår i alla tre kommunerna flera större projekt där du bidrar med både
sakkunskap i fastighetstekniska frågor och utveckling av projektstyrningsarbetet.
Fastighetsavdelningen består av ett 50-tal medarbetare och omsluter c 200 MSEK i drift samt en
omfattande årlig investeringsvolym. Avdelningen är indelad i två förvaltningsområden, Mariestad
och Töreboda/Gullspång.
Fastighetschefen ingår i Verksamhet Tekniks ledningsgrupp och har en viktig roll i det övergripande
utvecklingsarbetet för MTG-kommunerna.
Din bakgrund
Du bör ha ledarerfarenhet med budget- och personalansvar samt en relevant utbildning. Du har
arbetserfarenhet med inriktning inom t ex projektledning, produktion, förvaltning av fastigheter,
byggledare, förvaltare, platschef eller annan lämplig erfarenhet. Erfarenhet av upphandlingar och
avtalsförhandlingar är meriterande.
Dina personliga egenskaper är av stort värde för oss. Vi söker dig som har ett coachande ledarskap
med ca 5 års erfarenhet. Du kan tydliggöra och skapa engagemang kring mål och strategier. Du har
lätt för att skapa relationer såväl internt som externt, är lyhörd och värnar om gott samarbete
Detta får du hos oss
- Goda utvecklingsmöjligheter
- Samarbete och en härlig gemenskap, vi skapar varandras framgång
- Hos oss är medarbetarna viktiga, vi arbetar aktivt för långsiktig hälsa
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar med en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess i samarbete med HR-Partner i Väst AB. Vill Du
veta mer, är du välkommen att ringa vår HR-konsult Charlotta Larsson tel 070-670 57 18.
Det är enkelt att söka jobb via HR-Partner i Väst med ett klick skickar du in din ansökan med CV och
löneanspråk.
Välkommen med din ansökan senast 2017-03-10 via E-post till charlotta@hrpartnerivast.se.

