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Avtalsspecialist
Vårt uppdrag
Skärgårdsstiftelsens uppdrag är att ge möjligheter till alla att uppleva och njuta av
Stockholms skärgård med sin unika natur och sitt vackra kulturlandskap.
Vi är en stor mark, skog, vatten och fastighetsägare i Stockholm och äger lite drygt 12%
av Stockholms Skärgård. Ett fyrtiotal områden från Örskär i norr till Landsort i söder
står öppna året om för våra besökare. De områden som stiftelsen äger och förvaltar finns
för att alla ska få tillgång till vår vackra skärgårdsnatur! Det är vårt ansvar att säkerställa
att ditt besök blir bra; vi säkerställer allt ifrån att sopor töms till att hundar är kopplade
och att grillar är ordentligt släckta. Vi värnar om miljön genom bland annat ett aktivt
naturvårdsarbete, skärgårdsmajor och kompostering. Vi ser till att vägarna är
framkomliga, badbryggorna hela och att säl såväl som havsörn och skarv kan leva
i sin naturliga miljö. Skärgårdsstiftelsens verksamhet omsätter drygt ca MSEK 100.

Vad söker vi?
Skärgårdsstiftelsen är i en förändringsfas och vi har under 2016 genomfört ett flertal
organisationsförändringar för att säkerställa att vi har fokus på vår kärnverksamhet.
En del av förändringsfasen består i att hantera allt kopplat till våra lite drygt 600
upplåtelseavtal som vi samlat inom avdelningen Kvalitét & Teknik.
Funktionen kallar vi Avtalsspecialist och här hanteras bl a hyresavtal, markarrenden
och avtal kopplat till olika typer av entreprenörer såsom exempelvis vandrarhem
och värdshus.
Som Avtalsspecialist arbetar man löpande med hanteringen av våra avtal, och fungerar
som en stödfunktion vad gäller nyteckning och omförhandling till våra tre regioner
inom Skärgårdsstiftelsen i avtalsförhandlingar.
I dagsläget arbetar två personer med våra avtal och hanteringen av dem vilka kommer
bli dina närmaste kollegor. Vi jobbar i moderna system och med moderna mallar och i
vår tämligen lilla organisation är det viktigt att man är prestigelös och kan hugga i där
det behövs! Vi hjälps åt, har roligt och trivs tillsammans!

Postadress
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Box 7669
103 94 Stockholm

Besöksadress
Skärgårdsstiftelsen
Svensksundsvägen 5
111 49 Stockholm

Kontakt
Tel: 08 - 123 124 00
kansliet@skargardsstiftelsen.se
www.skargardsstiftelsen.se

Information
Org.nr 802405 - 0216
Bg.nr 244 - 96 50
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Vem är du?
Vi tror oss veta att du är en fena på att hantera avtal och frågeställningar kopplat till
detta. Kanske har du en jur.kand, eller är civilingenjör med examen från Lantmäteri?
Att du har erfarenhet från fastighetsbranschen och har jobbat med hyresavtal ser vi som
självklart, lika självklart som att du har ett brinnande intresse för skärgården och allt
ifrån turistnäringen till vackra gamla byggnader.
Som person tror vi att du är drivande, strukturerad och serviceminded.
Du erbjuds: En spännande roll i en verksamhet i förändring och en arbetsmiljö som slår det mesta!
Start: Så snart som möjligt.
Lön: Enligt ök.
Sista ansökningsdag: 15 mars, 2017

Kontakt
Viktor Axelsson, Chef Kvalitét & Teknik
E-post: viktor.axelsson@skargardsstiftelsen.se
Tel: 08-123 124 00
Åsa Hofvander, HR-Chef
E-post: Asa.Hofvander@skargardsstiftelsen.se
Tel: 08-123 124 14

