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Fastighetsskötare arbetar främst med inre och yttre skötsel av
fastigheten. Att vara serviceinriktad och en god problemlösare
är viktiga egenskaper för en fastighetsskötare, liksom kompetens
inom VVS, el eller snickeri.
Fastighetsskötare kan vara anställda av fastighetsbolag, bostadsbolag eller företag som i sin tur säljer tjänster till bostadsföretag.
Arbetsuppgifter
Fastighetsskötare ansvarar för den inre och yttre skötseln av fastigheten. Arbetsuppgifterna kan variera beroende
på var man är anställd. Hos små fastighetsbolag är det vanligt att
en och samma person har arbetsuppgifter inom ett bredare
område, medan det inom ett större företag är vanligare att man är
specialiserad i en yrkesroll.
Exempel på övergripande uppgifter som ofta ingår i arbetet:
•

Felavhjälpande underhåll

•

Kontakt med hyresgäster

•

Skötsel av grönytor, rabatter, häckar och träd

•

Snöröjning, grusning och sandning på vintern

•

Felsökning och mindre reparationer

Arbetsuppgifterna för fastighetsskötare kan ibland bestå av mer
traditionella sysslor som trappstädning och mindre reparationer,
men det är ofta en fördel att ha bred kompetens och kunna jobba
med både fastighetsskötsel och teknik. I fastighetsskötarens jobb
kan användning av verktyg och maskiner ingå, till exempel
gräsklippare eller traktorer.
Mer information
www.montico.se

En orienteringskurs i yrkessvenska kan ingå.
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Kurser inom utbildningen			Kurskod		Poäng
Praktisk ellära					ELLPRA0		100
Systemuppbyggnad				SYSSYT0		100
Värmelära					SYSVÄM0		100
Verktygs och materialhantering		
VEKVEK0		
100
Inriktning fastighetsteknik:
Elkraftteknik 					ELRELF0		100
Fastighetsförvaltning				FAFFAS0		100
Fastighetsservice – byggnader		
FASFAS0		
100
Fördjupning:
Yttre - miljö – anläggning			
YTTYTT0		
100
Yttre – miljö – maskiner och verktyg		
YTTYTR0		
100
Fastighetsservice – VVS			FASFAE0		100

