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Offentliga Hus söker: Regionchef Förvaltning 
 
Vill du vara med och utveckla ett växande fastighetsbolag på väg mot börsen? Är du 
initiativtagande, strukturerad och motiveras av att få andra medarbetare att växa? 
 
Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus fortsätter att växa och nu söker vi en driven 
regionchef inom förvaltning.  

 
Om oss  
Offentliga Hus är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som på ett långsiktigt och hållbart 
sätt äger, förvaltar och utvecklar kvalitativa samhällsfastigheter. Våra hyresgäster består 
till övervägande del, direkt eller indirekt, av offentliga verksamheter. Vi riktar in oss mot 
fastigheter för vård och omsorg, utbildning och kontor för offentlig förvaltning, i större 
och medelstora städer i Sverige. Genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler till 
marknadsmässiga villkor har vi blivit en attraktiv samarbetspartner för stat, kommun och 
regioner i behov av långsiktigt hållbara och effektiva fastighetslösningar. En börsnotering 
av Offentliga Hus är planerad till oktober 2020. 
 
Om rollen 
Som Regionchef Förvaltning är din primära uppgift att leda och fördela arbetet inom din 
region och se till att ditt team når uppsatta mål.  
 
Offentliga Hus fastigheter förvaltas på entreprenad av ett fåtal nära samarbetspartners.  
En central del av din roll som regionchef är därför att stötta, guida och agera bollplank till 
förvaltningsorganisationen i det dagliga arbetet. 
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter 
• Leda och fördela arbetet inom din region. 
• Stötta och guida förvaltningsorganisationen. 
• Resultatansvar för regionen och ansvarar för budget, uppföljning av utfall, 

rapportering samt kommentering av utfall.  
• Arbeta med att utveckla och ständigt förbättra våra förvaltningsprocesser. 
• Ansvara för kundnöjdheten hos regionens hyresgäster. 
• Säkerställa att din region har rätt resurser för att nå era mål. 



 
 

 
 

 

Du rapporterar till bolagets fastighetschef och kommer att vara placerad på Offentliga 
Hus huvudkontor i centrala Stockholm. Då vårt fastighetsbestånd är utspritt över Sverige 
ingår även visst resande i rollen, ibland inklusive övernattning. 

   
Din profil 
Vi är ett företag i stark tillväxt och vi värdesätter att du trivs i en föränderlig och flexibel 
miljö med högt tempo.  
 
Som Regionchef på Offentliga Hus behöver du vara driven, initiativtagande, strukturerad 
och ansvarsfull. Då vi är en relativt liten organisation i snabb tillväxt ser vi att du har ett 
prestigelöst förhållningssätt och kan hantera många olika spörsmål, av både strategisk 
och operativ karaktär. Du är målinriktad med god förmåga att se helheten. 
 
Eftersom du ska leda ett team av medarbetare är det viktigt att du kan och vill skapa 
delaktighet, du kan motivera, utmana och entusiasmera organisationen att växa, hitta sin 
potential och ta eget ansvar. Du kan ställa krav samtidigt som du även är ödmjuk och 
lyhörd. De flesta i din omgivning skulle också beskriva dig som trovärdig, tydlig, 
kommunikativ och diplomatisk. Du är trygg i dig själv, duktig på att samarbeta samt bygga 
och underhålla relationer. 
 
Din bakgrund 
• Du bör ha minst 10 års erfarenhet av fastighetsförvaltning. 
• Du har några års erfarenhet av att framgångsrikt leda människor. 
• Du är bekväm i fastighetsekonomiska bedömningar och analyser. 
• Du har grundkunskaper inom bygg- och fastighetsteknik och förstår fastigheters 

möjligheter och begränsningar. 
• Vårt bestånd är utspritt över hela Sverige och det är därför ett krav att du har 

körkort. 
• Du är motiverad att resa i jobbet (utifrån din bas i Stockholm) och har även 

möjlighet att vara borta över natten vid behov. 
• Du har säkerligen eftergymnasial utbildning, t.ex. V&V, lantmäteri, 

samhällsbyggnad, ekonomi eller juridik. 
• Du är van vid olika it-system och kan uttrycka dig väl i tal och skrift, på svenska 

och engelska. 

Ansökan 
Urval och intervjuer sker löpande, varför vi gärna vill ha din ansökan så snart som möjligt. 
Vid frågor vänligen kontakta Terese Filipsson, terese.filipsson@offentligahus.se alt tfn 



 
 

 
 

 

+46 (0) 72 536 80 06. Ansökan skickas till terese.filipsson@offentligahus.se. Ange 
”Regionchef Förvaltning” i ämnesraden i mailet.  
 
Vi ser fram emot din ansökan! 

 


