
 

Säsongsarbetare till Nykvarnsbostäder 

Nykvarnsbostäder är ett Allmännyttigt bostadsbolag med ca 570 hyreslägenheter. Vi sköter drift 
och underhåll av kommunens fastigheter samt drift och underhåll av vägar parker, vatten- och 
avloppsnät samt kultur- och fritidsanläggningar inom Nykvarns kommun. Nykvarnsbostäder är 
tillsammans med kommunen och andra aktörer med och bygger och utvecklar Nykvarn. Nykvarn 
växer snabbt och vi är en av kommunens viktigaste aktörer som bidrar till att det finns bostäder, 
skolor, förskolor, vägar, avlopp mm. 
 
Vi söker nu 5 stycken säsongsarbetare till vår driftavdelning med inriktning park och 
grönyteskötsel. (3 stycken med start första april och 2 stycken med start första maj till och med 
sista oktober). 

Arbetsbeskrivning  

Du arbetar i en liten grupp som utför uppdrag inom många olika arbetsområden, vilket ställer 
stora krav på din förmåga att vara flexibel och kunna hoppa in där det behövs.  

 

Arbetsuppgifterna är mycket omväxlande och säsongsbetonat, t ex lövhantering, plantering, 
ogräsrensning, gräsklippning samt skötsel av lekplatser och badplatser. 

Kvalifikationer  

Vi ser att du har god förmåga att  

• planera, driva och utföra ditt eget arbete 

• samarbeta, både i stor och liten grupp  

• ta eget ansvar och se helheten 

• ge god service 

• initiativtagande 

• stresstålig 

och att du har tidigare erfarenhet av att  

• sköta grönyteskötsel 

• hålla rent och snyggt  

• beskära träd, buskar och häckar 

• gräsklippning och slyröjning 

 

Meriterande  

• Röjsågskort 

• Motorsågskort A, B eller C 

• Hjulastarutbildning 

• Arbete på väg 

• Heta arbeten 

• Skyliftutbildning 

•  

 

Vi tror att du uppskattar att arbeta utomhus, att du tycker att god service är viktigt och att du 
drivs av viljan att alltid göra ditt bästa.  



Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) då många av våra uppdrag är inom 
förskola och skola.  

Vår värdegrund SARA ”service, ansvar, respekt, arbetsglädje” är med oss varje dag  

Anställningens omfattning  

Anställningsform:  Säsong april/maj-oktober  

Omfattning: Heltid 

Löneform: månadslön 

Tillträde: April/maj 

Arbetstid: Dagtid   

 

Skicka din ansökan senast: 2021-02-10 till  anstallning@nykvarnsbostader.se 

 
Bifoga löneanspråk och referenser till ansökan 

 

Vi arbetar med löpande urval vi ber dig därför ansöka så fort som möjligt 

 

Har du frågor om tjänsten, kontakta Niklas Spetz Driftchef på Nykvarnsbostäder. Du når honom 
på telefon 08-128 324 11 eller via mejl niklas.spetz@nybo.se  
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