
Eminenta rekryterar och 
söker besiktningstekniker
Besiktningstekniker i fastighetskonsultföretag – placeringsort/verksamhetsområde är Göteborg med angränsande kommuner.

Vi söker dig som är utbildad byggnadsingenjör eller har liknande utbildning. Kunskaper om olika typer av byggnadskon-
struktioner och erfarenhet av besiktning är önskvärt, men inte ett krav. Vi kan erbjuda internutbildning för rätt kandidat. 

Självklart önskar vi oss helst en redan flygfärdig besiktningstekniker som även är certifierad energiexpert. Kanske arbetar 
ni idag hos någon av våra branschkollegor och känner att det skulle vara intressant att komma till oss och vidareutvecklas.

Ni ska ha vana av och intresse för att arbeta med datorer. Vi vill också att ni är noggrann, metodisk och saklig. Som besikt-
ningstekniker träffar ni många kunder, därför det är viktigt att ni är pedagogisk, kommunikativ, lyhörd och trivs med att 
vara ute mycket på fältet. 

Vi vill att sökande för tjänsten har:

 Minst en gymnasial utbildning inom bygg/anläggning eller motsvarande praktisk erfarenhet från byggbranschen
 Tidigare branscherfarenhet som besiktningsman och eller energiexpert är självklart extra meriterande.
 Ni talar och skriver svenska obehindrat.
 Ni är förtroendeingivande, noggrann och analytisk.
 Stor vana att möta kunder och ge hög servicegrad. 
 Tycka om att arbeta självständigt men också tillhöra ett härligt gäng med starkt kundfokus.
 Van att strukturera och genomföra arbetsuppgifter på egen hand.
 Ni innehar B-körkort.

Vill ni jobba med en stor portion av såväl eget ansvar som frihet? Då är detta verkligen ett jobb för dig! Ser fram emot just din ansökan!

De flesta av våra besiktningsmän arbetar hos oss som konsulter men vi är även öppna för att erbjuda tjänsten som anställd i form av en hel- 
eller deltidstjänst.

Din ansökan vill vi gärna ha så snart som möjligt då urvalet sker löpande. Maila gärna in din ansökan till jobb@eminenta.se. 
Har du frågor kring tjänsten kontakta vår VD Peter Hägglund på 08-584 307 05.

Vi är ett av Sveriges ledande företag vad gäller besiktningar, värderingar och energideklarationer. Med närmare 20 år på 
marknaden är våra varumärken mycket välrenommerade inom sina respektive branscher. Totalt är vi ca 40 medarbetare i 
koncernen och vi finns i Stockholm, Göteborg och i Skåne. Besök och läs mer om oss på www.eminenta.se
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Ett hus har många sidor


