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Vill du vara med och påverka och skapa förutsättningar för goda relationer och nöjda  
hyresgäster i ett bolag där människor trivs och bor kvar länge?  
 
Välkommen att anmäla intresse för att jobba som: 

 

Hyresadministratör  
Eksta Bostads AB är ett företag med kontinuerlig nyproduktion. Vårt fastighetsbestånd växer och vår 
hyresavdelning behöver förstärkas. Våra hyresgäster ger oss mycket goda omdömen. och vi söker en person 
som helhjärtat vill medverka i företagets fortsatta positiva utveckling.  
 
Arbetsuppgifter 
Du får arbeta med uthyrning av våra lägenheter runt om i Kungsbacka. Vi utlovar ett omväxlande arbete i ett 
dynamiskt företag med korta beslutsvägar och med goda möjligheter till kompetensutveckling.  
 
Du ingår i hyresavdelningens team som består av ytterligare tre personer. Ni jobbar med uthyrning och 
dagliga kundkontakter. Vi ser en social person som uppskattar kontakten med hyresgästen och som har 
erfarenhet från branschen.  
 
Vem är du? 
Du kan hyresjuridik och har dokumenterad erfarenhet av att jobba i hyressystem. Vi arbetar idag i Incit Xpand. 
Du har ett intresse av att utveckla teknik och system för att underlätta och effektivisera det dagliga arbetet 
på hyresavdelningen.  Du bör vara flexibel, ha förmåga att se lösningar istället för problem, gilla att jobba i 
team och trivas med frihet under ansvar. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Du har datorvana 
och goda kunskaper i Word och Excel. 
 
Din ansökan 
Sista ansökningsdag 2019-03-15 
 
Välkommen med en komplett ansökan: 
Löneanspråk, CV och personligt brev skickar du via mejl till HR-ansvarig pia@eksta.se  
eller posta till Eksta Bostads AB, Box 10400, 434 24 Kungsbacka. 
Frågor besvaras av Eva Axelsson, hyreschef tfn 0300-356 00. 
Vi intervjuar löpande. 
 
Vi har kollektivavtal med Fastigo.  Tillträde enligt överenskommelse. 
 
Om oss 
EKSTA Bostads AB är det kommunala bostadsbolaget i Kungsbacka. Vi är 45 medarbetare som mål- 
inriktat arbetar med att skapa en god boendemiljö för våra hyresgäster. Det gör vi genom att arbeta utefter 
ledorden i vår logotype:  
Ekonomi, Kvalitet, Service, Trivsel, Ansvar.  
Vår viktiga vardagsförvaltning ger resultat och våra hyresgäster ger oss mycket goda omdömen. 
 
Totalt äger och förvaltar vi drygt 3.000 lägenheter och ca 115 lokaler - sammanlagd yta ca 280.000  kvm.  
Vi är i ett expansivt skede med stor nyproduktion samt omfattande verksamhet på energiområdet. Vi ligger i 
framkant med att driva utvecklingen inom energi där vi har sol- och biobränsle som bas.  
Vi är ledande inom energieffektivt byggande och använder ny teknik bland annat i våra passivhusområden 
och solcellsanläggningar.  Miljöklokt boende är vårt signum.   
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