
Vill du vara med på en utvecklande resa tillsammans med oss? På grund av pensions-
avgång söker vi nu en relationsbyggande, strategisk och kommunikativ HR-ansvarig.  

  

Arbetsbeskrivning  
Som HR-ansvarig på Eksta har du en nyckelfunktion och är en viktig samarbetspartner till VD. Delar av 
arbetet är av strategisk karaktär. Du har ett nära samarbete med ledningen och våra chefer i organisationen 
och ingår i bolagets ledningsgrupp. Du medverkar till företagets positiva utveckling och ser till att de 
övergripande och detaljerade målen uppfylls. Du kommer att ansvara för alla frågor som rör 
personalutvecklingen inom bolaget och säkerställa att HR-processerna möter företagets behov. Det är en 
kommunikativ roll med mycket kontakter både internt med våra medarbetare och externt – kommun, 
styrelse och andra kontaktytor.   

 Rollen inkluderar bl a:  
• HR stöd till chefer, idag nio personer  
• Främja arbetsgivarvarumärket både internt och externt  
• Handlägga försäkringar och pensioner  
• Kontaktperson gentemot externa intressenter vad avser arbetsplatsrelaterade frågor  
• Ansvara för rekryteringar och praktikplatser och driva dessa processer  
• Kompetensutveckling inom bolaget  
• Rehabilitering  
• Ansvara för att arbetsmiljöfrågor och diskrimineringslagar efterlevs inom organisationen  
• Hålla i fackliga förhandlingar och ha god vana vid att tolka kollektivavtal  
• Upprätthålla policydokument och processer inom företaget   
• Övergripande struktur och dokumentation i samband med möten av olika slag.  
  
Bakgrund   
För att lyckas med denna roll har du arbetat brett inom HR ca 3-5 år. Vi ser gärna att du har 
högskoleutbildning med inriktning mot HR. Har du tidigare arbetat inom fastighetsbranschen ser vi det som 
meriterande. Flytande i svenska i både tal och skrift.   

Som person är du självgående och trygg i din kunskap inom ovanstående områden. Du trivs med att arbeta 
självständigt på ett noggrant och strukturerat sätt. Du har mycket god social och kommunikativ förmåga och 
bidrar till vårt positiva arbetsklimat. Att du har ett stort intresse för människor och hög känsla för service ser vi 
som en självklarhet.   

Ansökan: 

I denna rekrytering samarbetar vi med SJR in Sweden AB (SJR). Urval och intervjuer kommer att ske 
löpande så skicka in din ansökan redan idag. För att söka tjänsten går du in på www.sjr.se. Alla 
ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vid frågor kring tjänsten eller 
rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Liza Dahlin på telefon: 031-333 54 77. Varmt 
välkommen med din ansökan!              

 

EKSTA Bostads AB är det kommunala bostadsbolaget i Kungsbacka. Vi är 45 medarbetare som 
målinriktat 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. Vårt nystartade dotterbolag Tempohus 
Kungsbacka AB är också en del av vår verksamhet. 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.    

 


