
Förvaltare med inriktning båtuppläggningsplatser och
bryggor
Stockholms Stad, Idrottsförvaltningen, idrottsverksamhet Utomhus

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara
med och forma morgondagens Stockholm.

Genom oss på idrottsförvaltningen skapas förutsättningar för alla stockholmare att kunna vara fysiskt
aktiva. Vi öppnar staden som arena och erbjuder stockholmarna en stor variation av idrotts- och
motionsmöjligheter för en aktivare livsstil. Allt arbete på idrottsförvaltningen utgår från våra tre
kärnvärden: välkomnande – trovärdiga – framåtanda. Vi vill leva som vi lär och verkar för att alla
medarbetare ska hitta sitt sätt att må bra. Läs gärna mer om idrottsförvaltningens uppdrag och
verksamhet på motionera.stockholm.

Välkommen till en aktiv och mångsidig arbetsplats!

Är du vår nästa förvaltare med intresse för båtliv? Då är du välkommen att söka denna tjänst.

Din roll som förvaltare med inriktning båtuppläggningsplatser och bryggor
Vi erbjuder ett varierande och dynamiskt arbete där du ges möjligheten att arbeta både inomhus och
utomhus. Hos oss är du en del av ett team som arbetar för att stötta varandra. Som förvaltare har du ett
spännande uppdrag med helhetsansvar för att förvalta och driva utvecklings- och effektiviseringsarbete
för följande:

• båtuppläggningsplatser/mark (ca 80 båt- och varvsföreningar)
• bryggor (ca 80 båt- och varvsföreningar)
• ca 470 allmänna båtplatser

Rollen som förvaltare är varierande och ger dig ständigt nya utmaningar. Du är kontaktperson för dina
områden gentemot entreprenörer och båtklubbarna. Du driver mindre och större projekt inom ditt område
så som till exempel att uppföra latrintömningsstationer, laddstolpar för elbåtar, bryggor samt
markarbeten på båtuppläggningsplatser. Du jobbar även med avtalsuppföljningar inom exempelvis
nyttjande- och hyresavtal samt fungerar som sakkunnig vid upphandlingar inom ditt område. Du är också
behjälplig med hanteringen av båtkösystemet. Du tillhör avdelningen för idrott utomhus och har ett nära
samarbete med förvaltaren för friluftsverksamhet samt övriga i gruppen.

Kompetens och erfarenhet
Vi vill att du har:

• utbildning som förvaltare och/eller inom byggteknik, mark eller annan inriktning som vi bedömer
relevant alternativt arbetslivserfarenhet inom området som vi bedömer likvärdig
• några års arbetslivserfarenhet som förvaltare/projektledare inom fastighet och/eller mark
• kunskaper och vana inom båtliv
• bred erfarenhet och kunskap inom flera områden av bygg och mark
• B-körkort
• goda kunskaper i Officepaketet
• goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Meriterande:

• utbildad fartygsbefäl klass VIII
• kunskaper om GIS-system
• kunskaper om avtal och juridik inom området förvaltning
• miljö- och hållbarhetsfrågor
• projektledning
• arbetslivserfarenhet inom kommunal förvaltning.



Personliga förmågor
För att trivas i denna roll behöver du ha ett intresse för båtliv. Du är självgående och driver dina
processer självständigt. Du är strukturerad och planerar och prioriterar ditt arbete effektivt. I rollen ingår
många kontaktytor där du behöver samarbeta och skapa goda relationer till andra. Du är också flexibel
och kan anpassa dig till förändrade omständigheter.
Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor, engagemang och motivation för tjänsten.

Varmt välkommen med din ansökan!

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons
kompetens och därmed motverka diskriminering.
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