
VI SÖKER EN MEDARBETARE TILL VÅR 
EKONOMISKA FÖRVALTNING
Vill du arbeta med att förenkla vardagen för våra kunder? Är du bra på service och  
administration? Då kanske du är den vi söker och som kommer trivas i vårt gäng!

Upplands Boservice i Uppsala söker dig som vill arbeta med vår hyres- och ekonomiadministration.  
Tjänsten är ett vikariat på 12 månader, och placerad vid bolagets kontor i Uppsala. Vi arbetar  
självständigt men i nära samarbete och med gemensamma arbetssätt och rutiner inom avdelningen. 

Som hyresadministratör hos oss har du daglig kontakt med kunder, framförallt boende i de bostadsrätts-
föreningar vi förvaltar samt hyresgäster i HSB Uppsalas egna fastigheter. Arbetsuppgifterna innefattar 
löpande hyresadministration, avgifts- och hyresaviseringar, upprättande av kontraktshandlingar,  
administrera överlåtelser samt andra ärenden som berör avgifter eller på annat sätt hör ihop jobbet. 

Vem söker vi?
Låter det här intressant? Vi söker dig med lägst gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot ekonomi. 
Du behöver ha ett par års relevant yrkeserfarenhet med kundkontakter och service/administration.  
Erfarenhet av att bemöta kunder i telefon samt god datorvana (Officepaketet) efterfrågas, och eftersom 
arbetsuppgifterna berör ekonomi är det en fördel om du har grundläggande kunskaper i redovisning.  
Vidare är du är noggrann, bra på att samarbeta, och tar ansvar för dina uppgifter. 

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsmiljö i en stabil verksamhet.

Ansökan och tillsättning
Välkommen med din ansökan till e-postadress: sylvia.amcoff@hsb.se
Ansök gärna så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande, men senast 2016-09-30.  
Tillsättningen från mitten av november. Vid frågor kontakta Sylvia Amcoff på mail eller 018-18 01 12, 
eller gruppledare Patrik Alstergren, 018-18 74 44.

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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