
VI SÖKER EN ORDERMOTTAGARE/DRIFTASSISTENT
Gillar du ”många bollar i luften” och kundkontakter? Är du bra på digital administration/
ekonomi? Då kanske du är den vi söker och som kommer trivas i vårt gäng!

Upplands Boservice i Uppsala söker dig som vill arbeta med ordermottagning, driftassistans, fakturering och 
kundkontakter. Tjänsten är placerad på bolagets kontor i Uppsala och du kommer att ingå i en grupp på 4-5 
personer där vi arbetar självständigt men med samarbete och gemensamma arbetssätt i gruppen. Tjänsten 
innebär daglig kontakt med kunder: boende i fastigheter vi förvaltar, bostadsrättsföreningar och våra egna 
tekniker samt fastighetsskötare. Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsmiljö i en stabil verksamhet, men där det 
händer mycket just nu. Vi har nyligen genomfört en omfattande digitalisering. Vill du vara med på vår fort-
satta resa?

Som ordermottagare hos oss tar du emot order/felanmälan, utfärdar arbetsorders samt fördelar dessa till 
berörda arbetstagare inom företaget. Du ordnar också med beställning av underentreprenörer och material 
samt uppföljning och kontroll av arbetsorders. Du upprättar underlag för fakturering samt kostnader för  
underentreprenörer och material. En viktig uppgift är att säkerställa och kontrollera fakturering. Du svarar 
för registrering och uppdatering av adress- och kundregister/listor, utlämning och återtagning av service-
nycklar, godsmottagning samt för mottagande av kundbesök för hänvisning till rätt person inom företaget.

VEM SÖKER VI?
Låter det här intressant? Vi söker dig med lägst gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot fastighets- 
förvaltning och/eller service, ekonomi eller motsvarande. Det är en fördel om du har några års yrkes- 
erfarenhet av ordermottagning och mottagning av felanmälan inom fastighetsförvaltning eller service- 
branschen. Erfarenhet av att bemöta kunder i telefon, datorvana samt goda kunskaper i Office-paketet är en 
förutsättning. Har du jobbat tidigare med Agresso och/eller något orderhanteringssystem ser vi det som en 
merit. Du är en person som är noggrann, tar ansvar för dina uppgifter, kan arbeta under högt arbetstryck 
samt har god förmåga att hantera stress. Har du dessutom god service- och samarbetsförmåga så är kanske 
det här ett jobb för dig.

ANSÖKAN
Välkommen med din ansökan till e-postadress: sylvia.amcoff@hsb.se
Ansök gärna så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor kontakta gärna 
Johan Aspman, 018-18 74 43 eller Monica Tjernström, 018-18 74 32.

FÖRETAGSBESKRIVNING
Upplands Boservice AB är ett av länets största och mest erfarna företag inom fastighetsförvaltning. Företaget 
har sin nuvarande form sedan 1995 men har funnits på marknaden ända sedan 1966. Vi erbjuder heltäckande 
fastighetsförvaltning och i Uppsala servar vi idag fastigheter med ca 15 000 lägenheter. Bland våra kunder 
finns bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter och kommersiella lokaler. Vi är totalt ca 160 anställda i hela 
företaget, varav ca 100 i Uppsala och 60 i Enköping. Upplands Boservice AB är ett dotterbolag till 
HSB Uppsala. www.boservice.se
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