
 

                  

 

 

 

PiteBo söker en person till Kundtjänst med ansvar för 
hyresgästrelationer och dokumenthantering 
 

Vi välkomnar en ny kollega till PiteBo med anledning av en kommande pensionering. 

Tjänsten är tillsvidare och på heltid. Den ingår i avdelningen för kundservice tillsammans med 
våra 4 kundvärdar och leds av kundservicechef Nicklas Öhman. Placering är i vår reception på 
vårt huvudkontor på Hamngatan 40. 

Följande huvudsakliga ansvarsområden ingår i tjänsten: 

• Kundtjänst  
- Att ta emot besökare i receptionen samt att ta emot inkommande telefonsamtal. 

Denna funktion har stor kunskap om företagets service och verksamhet och kan ge 
kvalificerade svar på många frågor.  Alternativt vidarebefordras frågor till rätt 
funktion i företaget. De flesta frågor kommer från våra befintliga hyresgäster kring 
boendet och med tiden skapas en relation med våra hyresgäster. 

• Dokumenthantering 
- Att ansvara för företagets hantering av dokument enligt lagstiftning för offentlig 

verksamhet. Denna del är ett nytt inslag i denna tjänst och ska utvecklas tillsammans 
med den person som anställs. 

• Nyckelhantering 
- Att hantera nycklar i samband med av- och inflyttningar samt vid borttappade 

nycklar. 
- Att leda byten av låssystem i samarbete med vår leverantör samt vår interna 

organisation. 
- Att ansvara för nyckelutlämning till våra entreprenörer enligt företagets rutiner. 

 

 

 

 

 

 



Vem är du? 

• Du är utåtriktad och social.
• Du har en stark känsla för service.
• Du är en problemlösare.
• Du är en pålitlig person.
• Du har en gymnasieutbildning.
• Du har gedigen erfarenhet av kundservicearbete med direktkontakt med kunder.
• Du har vana av att kommunicera via telefon.
• Du är en god administratör och arbetar med struktur i allt vad du gör.
• Du har en vana av att arbeta i olika IT-stöd.
• Du får gärna ha erfarenhet av arbete med dokumenthantering, arkivering, diarieföring

men det är inte ett krav. Du bör ha ett intresse för att etablera ett systematiskt arbete
inom det här området.

• Du bör ha god nivå i engelska språket vid främst muntliga kontakter.

Tjänsten tillsätts under hösten. 

Maila din skriftliga ansökan med ett personligt brev och meritförteckning till Nicklas 
Öhman, kundservicechef, nicklas.ohman@pitebo.se. Skicka gärna in din ansökan direkt, 
urval sker löpande. Ett senaste datum är dock söndag 2 september. Nicklas besvarar 
eventuella frågor på mailen. 

Välkommen med din ansökan! 
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