
Sturestadens Fastighets AB har funnits sedan 1992 och ägs till 
lika delar av Arboga Kommun och Byggnadsfirman Lund AB. 
Vår vision och vårt syfte är att bidra till Arbogas utveckling 
genom att bygga, förvärva och förvalta fastigheter.

Sturestadens Fastighets AB är en  effektiv organisation som 
äger och driftar 108,000 kvm fastighet och varje dag går 
drygt 400 människor till sitt arbete i våra lokaler och lite mer 
än 100 människor bor i våra bostäder. 

Vi är kundnära på riktigt. Vi finns bara i Arboga och är aldrig 
längre bort från våra kunder än några minuter med bilen. 

VI SÖKER DIG SOM VILL BLI 
VD FÖR ETT VÄLMÅENDE 
FASTIGHETSBOLAG I ARBOGA
Vår nuvarande VD går i pension nästa år och därför 
söker vi en duktig efterträdare som trivs när 
beslutsvägarna är korta och när den ena dagen 
aldrig är den andra lik.

På det här företaget är vi duktiga på det vi gör. 
Det har vi blivit genom ett starkt engagemang och 
ett stort driv. 

Vi gillar våra kunder, vi gillar Arboga och vi gillar 
fastighetsbranschen. 

Din arbetsdag handlar mycket om kommunikation. 
Du har en nära kontakt med våra hyresgäster och 

håller också ögon och öron öppna för nya potentiella 
hyresgäster. Kontakt med styrelsen, samarbetspart-
ners, underleverantörer och med kommunen är en 
stor del av ditt arbete. 

För att trivas som VD på Sturestadens Fastighets 
AB behöver du vara prestigelös. Ena dagen 
presenterar du siffror för styrelsen och andra dagen 
skottar du snö om det snöat mycket och snöröjning-
en inte riktigt hinner med. 

Det är viktigt att ditt sätt att arbeta kännetecknas 
av ett stort mått problemlösningsförmåga. 

Du får ett stort eget ansvar inom ramen för 
VD-instruktionen och får gärna komma med egna 
idéer om utveckling, förändring och förbättring. 

VI SÖKER DIG SOM: 
•  Har en relevant utbildning och en god erfarenhet av 

liknande arbete
•  Goda kunskaper inom ekonomi/fastighetsekonomi 

och van att arbeta med ett eget budget- och 
resultatansvar

•  Har kunskap inom fastighetsområdet
•  Har ledarskapserfarenhet
•  Har en god förmåga att uttrycka dig såväl muntligt 

som skriftligt på svenska och engelska

ARBETSPLATSEN
Vårt kontor finns centralt i Arboga.
Parkeringsmöjlighet finns i nära anslutning. 
Kommunikationsvägarna är mycket goda, både med 
bil såväl som tåg. 

ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Heltid, tillsvidareanställning. 
Lämpligt tillträde mars-april 2020.

VILL DU VETA MER OM TJÄNSTEN?
Robert Wibom, nuvarande VD.
robert.wibom@sturestaden.se
076-848 01 60

Du hittar mer information om företaget på  
www.sturestaden.se

SKICKA DIN ANSÖKAN SENAST DEN  
30 SEPTEMBER 2019 TILL:
rekrytering@sturestaden.se
Alternativt per brev till:
Att: Annmarie Lund
Sturestadens Fastighets AB
Box 145
732 23 ARBOGA

Vi behandlar din ansökan med största sekretess. 

Hemsida
www.sturestaden.se

E-post
info@sturestaden.se

Telefon
0589-610 160

Besöksadress
Herrgårdsgatan 21


