AB Enköpings Hyresbostäder – EHB – är ett kommunalt fastighetsbolag i Enköping ”Sveriges närmaste stad”.
Företaget som har ca 40 anställda och förvaltar idag drygt 2 700 lägenheter och 30 000 kvm lokaler. Företaget
är i ett aktivt expansionsskede med ca 300 lägenheter i pågående och planerad nyproduktion.

För ett vikariat på ett år söker vi en:

Områdesutvecklare inom social hållbarhet
Då vår nuvarande områdesutvecklare ska vara föräldraledig söker vi dig som är driven,
prestigelös, brinner för hållbarhetsfrågor och som vill vara med och utveckla allmännyttan i
Enköping.
Tjänsten
Som områdesutvecklare har du ett övergripande ansvar för att driva frågor som har betydelse
för en god utveckling av våra bostadsområden. I nära samarbete med övriga i organisationen
och externa samarbetspartners arbetar du för att våra områden upplevs som trygga, trevliga
och attraktiva.
I dina arbetsuppgifter och ansvar ingår bland annat:







Koordinera aktiviteter som syftar till att främja de boendes trygghet och trivsel
Samverkan med aktörer i våra större bostadsområden
Stötta organisationen i trygghets- och trivselfrågor
Projektleda större områdesevent
Ansvara för samarbeten med ideella föreningar och evenemang som fokuserar på att
skapa hållbara boendemiljöer
Arbeta på strategisk nivå för att utveckla organisationens arbete med frågor inom
social hållbarhet

Bakgrund
Vi tror att du som söker har en akademisk examen inom relevant område eller motsvarande
arbetslivserfarenhet och är van att arbeta i projektform. Du är självgående, kreativ och
nytänkande och har en god förmåga att samarbeta med andra och driva projekt framåt.
Du har en god kunskapsnivå i Office och talar svenska och engelska flytande. Kan du fler
språk så ser vi det som ett stort plus.
Ansökan
Ansökan med CV och personligt brev mailas till jobb@ehb.se senast den 23 juni, märk mailet
med ”Ansökan Områdesutvecklare”.
Tjänsten är ett vikariat på heltid med start i september (eller enligt överenskommelse) och
löper i ett års tid.

