
 
 

Laxå Kommunfastigheter är ett av Laxå kommun helägt bolag som förvaltar kommunens 

fastigheter, gator, vägar och grönytor. Vi är ett litet tight gäng som arbetar flexibelt och med 

en hög servicegrad tillsammans med systerbolaget Laxåhem. Nu söker vi en ny medarbetare 

som drifttekniker inom fastighetsförvaltning.  

 

Som drifttekniker kommer du bland annat att jobba med: 

o rondering och driftoptimering av våra värmecentraler och ventilationsanläggningar 

vilket bland annat innebär att bevaka omvärden samt vara lyhörd och öppen för 

utveckling och ny teknik 

o att delta i projekt för underhåll och utveckling av fastigheter och deras installationer 

o insamling, uppföljning och analysering av statistik för energi- och vattenanvändning 

o felsökning, service och förebyggande underhåll på tekniska installationer 

o erforderliga reparationer och underhållsarbeten 

o filterbyten 

 

I tjänsten ingår också arbetsuppgifter inom övrig fastighetsförvaltning i bolaget samt ett nära 

samarbete med systerbolaget AB Laxåhem, som är kommunens bostadsbolag, och de 

fastighetstekniker som är anställda där. Fastighetsberedskap kan komma att ingå i tjänsten. 

 

Vi söker dig som har en driftteknikutbildning eller motsvarande kunskap samt erfarenhet av 

värme- och ventilationssystem och styr- och reglerteknik. Vi lägger dessutom stor vikt vid 

dina personliga egenskaper och värdesätter social kompetens och en positiv inställning samt 

att du har förmågan att arbeta såväl självständigt som i nära samarbete med andra för att lösa 

de utmaningar du ställs inför. 

B-körkort är ett krav. 

 

Tjänsten passar dig som är en driven person och som brinner för att lösa problem, trivs med 

att arbeta fysiskt, tycker om service samt har ett stort intresse för energioptimering och 

fastighetsteknik. Vi tror att du är en person med god datavana samt behärskar svenska i tal 

och skrift. Är du flerspråkig ser vi det som positivt. 

 

Du som söker tjänsten ska känna dig bekväm med våra ledord som är:  

tydliga, problemlösande, omtänksamma, professionella, seriösa och positiva och som ska 

genomsyra hela vår verksamhet.  

 

Stämmer det här in på dig och det låter intressant är du välkommen att söka tjänsten via mejl 

på adress: epost@laxahem.se senast den 2019-09-30, bifoga personligt brev och CV. 

 

Sista ansökningsdag är 2019-09-30 

Intervjuer sker löpande och tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse. 

 

Vid frågor kontakta: 

VD, Mattias Looström på mail: mattias.loostrom@laxahem.se 

Arbetsledare, Leif Stenefjord på mail: leif.stenefjord@laxahem.se  
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