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Vaktmästare och parkarbetare 

Vi söker en engagerad vaktmästare och parkarbetare till vår verksamhet för arena- och 
parkdrift. Vi erbjuder ett varierat jobb i en organisation med bred verksamhet, korta be-
slutsvägar och högt engagemang. Vi drivs av att få utmana, utveckla och stötta barn, 
unga, vuxna och äldre, skapa livskvalitet och driva på samhällsutvecklingen. Allt vi gör 
sker med hjärta och omtanke.  

Till vår arena- och parkdriftsverksamhet söker vi en driven och självgående vaktmästare och 
parkarbetare som vill bidra till trevliga utemiljöer, säkra lekplatser, välskötta idrottsplatser för 
en aktiv fritid och hjälpa till med transporter och vaktmästeritjänster när det behövs. I rollen 
ingår att ha kontakt med alla våra verksamheter, som bland annat består av förskola, äldrebo-
ende, bibliotek, idrottsplats, sim- och sporthall samt fritidsgård och -klubb. 

Som vaktmästare och parkarbetare deltar du i alla förekommande uppgifter kring daglig skötsel 
och underhåll. Exempel på arbetsuppgifter är gräs- och buskklippning, underhåll av fotbolls-
planer och motionsspår, snöröjning, transporter, reparationer, renovering, beställningar av 
tjänster och mottagande av vissa leveranser. 

I rollen blir du en spindel i nätet och en synlig medarbetare som förmedlar våra värderingar 
kring känsla av sammanhang, framtidstro och omtanke om andra. Som vaktmästare får du 
verksamheten att rulla på, lösa praktiska problem när det kärvar och underlätta för andra. 

Våra verksamheter är samlade centralt i Tillberga i Västerås. 

Dina ansvarsområden 

• Parkdrift och transporter 

• Inomhus- och utomhusunderhåll 

• Reparation och underhåll av verktyg och maskiner 

• Beställningar av tjänster 

• I rollen ingår viss administration men huvudparten av arbetet är daglig operativ drift 
som vaktmästare och parkarbetare i arbetslaget 

• Om du vill jobba med en stor variation av arbetsuppgifter och ha många dagliga kon-
takter med andra medarbetare och invånare är detta rätt utmaning för dig! 

Din kompetens 

• Fastighetsskötarutbildning eller parkarbetarutbildning eller liknande 
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• Du är en glad, positiv och energisk person med stark servicekänsla 

• Du är en lagspelare med stort driv och hanterar många olika arbetsuppgifter samtidigt 

• Du gillar att ha många dagliga kontakter med medarbetare, barn, boende och idrotts-
utövare 

• Du är van att ta emot önskemål och nya ärenden, men kan prioritera och förmedla att 
åtgärder inte alltid kan ske på en gång  

• Du agerar lyhört och uppmärksamt på din omgivning för att bidra till god atmosfär och 
bra samarbete med andra verksamheter  

• Eftersom arbetet är fysiskt krävande är det viktigt att du har en god hälsa, rörlighet och 
god grundfysik.  

• Du är en fixare som hellre ser lösningar än problem 

• Innehar B-körkort 

• Du har tillräcklig IT-kunskap och MS Office-paketet 

• Du behärskar svenska flytande i tal och skrift 

• Motorsågskörkort är ett plus 

 

Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister upp-
visas. 

Mer om ansökningsprocessen 

Rekryterande chef Hannes Lyckholm, 021-81 65 05, hannes.lyckholm@tillbergags.nu, svarar 
gärna på frågor om tjänsten. Vi följer förstås kollektivavtal med tillhörande förmåner. 

Välkommen med din ansökan till rekrytering@tillbergags.nu.   

Urvalet görs löpande. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev. I ansökningsbrevet 
vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. 

Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum löpt ut. 

 

Anställningsform: Tills vidare 

Omfattning:  Heltid 

Sista ansökningsdag: 2022-12-18 

 

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons, tack! 

Mer om oss 

Tillberga Grannskapsservice är ett idéburet socialt företag där vinsten återinvesteras i verksamheten. Med 100 anställda be-
driver kooperativet sedan 1993 välfärdsservice i Tillberga med omnejd med verksamheter som grannskapsutveckling, förskola, 
bibliotek, fritidsgård, gruppboenden, simhall och idrottsanläggningar.  
 
Samverkan med föreningsliv och lokala krafter är grundstenar i företagets strävan för att driva på den hållbara samhällsutveckl-
ingen. 
 
Tillberga Grannskapsservice vann utmärkelsen Årets kooperativ i Sverige 2021. Vårt äldreboende hamnade på tionde plats 
bland äldreboenden i Sverige i Socialstyrelsens enkät 2019. 
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