
 

 

 

 

Fastighetsansvarig (med gediget intresse för rättigheter och möjligheter hos personer 

med intellektuell funktionsnedsättning) 

Vilka är vi 

FUB Göteborg är en intresseorganisation som arbetar för att barn, unga och vuxna med intellektuell 

funktionsnedsättning (IF) och deras anhöriga ska kunna leva ett gott liv. Vårt långsiktiga mål är att 

personer med IF ska ha samma rättigheter och möjligheter till delaktighet i samhället som andra har. 

Lokalföreningen i Göteborg har drygt 700 medlemmar och är del av en föreningsstruktur med fler än 

150 lokalföreningar som samlar nästan 26000 medlemmar. FUB arbetar med intressepolitiskt 

påverkansarbete och med kunskapsspridning. Att driva projekt med fokus på personer med IF är en 

viktig del av FUB:s kunskapsuppdrag. FUB Göteborg anordnar också medlemsaktiveter som 

föreningsfester, möten och utbildningar. FUB Göteborg äger ett stort föreningshus i Örgryte där 

föreningens kansli och merparten av medlemsaktiviteter utförs. FUB Göteborg hyr ut lokaler till 

andra föreningar inom funktionsrättsrörelsen och organisationer med inriktning på personer med 

funktionsnedsättningar. 

Vem söker vi 

Vi söker dig som vill ta över rollen som fastighetsansvarig. Tjänsten innebär ett övergripande ansvar 

för föreningens fastighet med arbetsuppgifter som innefattar allt från stort till smått. Som exempel 

kan nämnas  

- att föreslå åtgärder rörande fastighetens underhåll och åtgärda nödvändiga reparationer. 

- att kontinuerligt arbeta på att förbättra husets tillgänglighet 

- att ansvara för lokaluthyrning och fungera som nav mellan organisationer i huset 

- att vara adjungerad i FUBs styrelse i frågor rörande fastighetsfrågor 

- att ha budgetansvar och göra inköp 

- att medverka i planering och utförande av medlemsarrangemang utifrån ett lokalperspektiv 

 

Kvalifikationer 

Vi söker dig som har goda kunskaper om fastighetsförvaltning. Du har minst gymnasieutbildning. 

För att trivas hos oss tror vi du tycker om att arbeta självständigt, har ett strukturerat arbetssätt och 

sinne för service och kvalitet. Genom ditt professionella förhållningssätt och bemötande, din 

lyhördhet för organisationens behov skapar du förtroendefulla relationer med arbetsgrupp och 

styrelse och har ett gott samarbete med fastighetens hyresgäster. 

Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet. Meriterande är kunskaper om funktionsnedsättning 

generell och då särskilt intellektuell funktionsnedsättning (IF). Är du dessutom en kunnig inom 

universell design kan det inte bli bättre. 

 



 

 

Omfattning och varaktighet 

Anställningen är en tillsvidareanställning på 75-100% som inleds med 6 månaders provanställning. 

Individuell lönesättning, kollektivavtal finns. 

Ansökan och information 

Välkommen med din ansökan, personligt brev och CV, senast 10 oktober.  I denna rekrytering arbetar 

vi med löpande urval vilket innebär att vi intervjuar efter hand och då ansökningarna når oss. Det kan 

innebära att tjänsten tillsätts innan ansökningstiden gått ut. 

Skicka ansökan till info@goteborg.fub.se  

För eventuella frågor om tjänsten kontakta verksamhetsansvarig Christina Simonsson på telefon 031-

3389468 eller via mail christina.simonsson@goteborg.fub.se 

 

 

mailto:info@goteborg.fub.se
mailto:christina.simonsson@goteborg.fub.se

