
 

Byggprojektledare fastighetsutveckling 
  
Bror Johansson & Co AB äger bostadsfastigheter i Lunden, Olskroken och City i Göteborg. Att 
kommunicera med våra hyresgäster, stadsbyggnadskontor och samarbetspartners är ett viktigt och 
roligt arbete. 2018 fyllde Bror Johansson & Co 80 år. Just nu är företaget inne i en intensiv fas där 
mycket händer på fastighetsutvecklingsfronten. Vi förädlar, förtätar och förvaltar – under 2020 har vi 
flera uppstartade projekt. Vi är aktiva kring boendefrågor och förtätningsfrågor. Vi uppskattar nytänk, 
digitalisering och samarbete. Vårt mål är att de som hyr av oss skall trivas långsiktigt med sin bostad 
eller lokal och att vi som jobbar skall trivas och ha roligt på vägen.  
 
Ledorden är HEJ, Trygghet och Tillsammans. Hos Bror Johansson & Co är vi ett tight team som lär av 
varandra och har högt i tak. Våra ledord styr våra handlingar och hur vi är mot varandra. 
  

 
Din roll 
Fastighetsbeståndet hos Bror Johansson & Co står inför underhåll och förtätning och vi söker nu en 
erfaren projektledare som kan leda fastighetsutvecklingen i bolaget. Rollen är ny, så ni kommer 
utforma den tillsammans under resans gång. I rollen ansvarar du för bolagets långsiktiga 
underhållsplan, att utreda förtätningsmöjligheter både praktiskt och ekonomiskt, att beställa och 
projektleda från idé till verklighet samt projektleda underhåll och ombyggnadsprojekt i samråd med 
VD. 
 

 
Arbetsuppgifter 

• Projektledning av underhåll 

• Projektledning av förtätning från idé till verklighet 

• Beslutsunderlag till styrelsen 

• Bygglovsprocess 

• Kalkyler och ekonomisk plan  

• Beställa och utvärdera anbud 

• Upphandling  

• Budget och tidsplan 

 
Din profil 
Vi söker dig med gedigen erfarenhet av att arbeta med rotrenovering och förtätning av hyresbostäder 
samt ovan nämnda arbetsuppgifter i minst 5 år. Du har mycket god kunskap inom byggnation, är en 
erfaren beställare samt har erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag samt kalkyler till VD och styrelse. 
Du är självgående och prestigelös med insikt om det mindre bolagets utmaningar. Din kunskap om 
fastighetsutveckling och att arbeta med hyresrätten som boendeform är viktig. Du är trygg i dig själv 
och vad du kan bidra till i verksamheten.  
 
 

Ansökan 
I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med PS Partner. Vid frågor är du välkommen att kontakta 
rekryteringskonsult Ulrika Stevrell, ulrika.stevrell@pspartner.se eller Gabriella Christiansen, 
gabriella.christiansen@pspartner.se 
Varmt välkommen med din ansökan senast 29/2 på www.pspartner.se. Ansökan skall innehålla CV 
samt personligt brev. Vi intervjuar löpande så vänligen skicka in din ansökan så snart som möjligt. 
 
Vi ser fram emot att höra från dig! 
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