
Ansvarsområden och arbetsuppgifter 
  
Rollen som stadsdelsutvecklare med inriktning mot samhällsfastigheter är nyskapad och innebär att 
du är Hemblas strategiska expert inom området. Det övergripande uppdraget är att utveckla våra 
stadsdelar med fokus på samhällsfastigheter, framförallt förskolor och skolor.   
 
I rollen ingår att, tillsammans med övriga funktioner inom Hembla, ta fram och genomföra 
utvecklingsplaner för våra stadsdelar. Ett viktigt ansvarsområde är att skapa och upprätthålla 
kontakter med olika samarbetspartners inom förskole- och skolvärlden. Du kommer att ha tät kontakt 
med både befintliga och eventuella framtida operatörer. Inom bolaget är ett viktigt ansvarsområde att 
öka kunskapen om hur vi som stor fastighetsaktör ska agera för att våra stadsdelar och lokaler ska bli 
ännu mer attraktiva för ambitiösa förskolor och skolor.  
 
I rollen ingår även att företräda Hembla i externa förhandlingar samt i kontakter med myndigheter och 
andra intressenter inom stadsutvecklingsområdet. Du förväntas att fortlöpande bedriva 
omvärldsbevakning och kontrollera att tillämpliga lagar, förordningar och andra bestämmelser följs.  
 
Rollen är både strategisk och operativ. Strategisk eftersom du har det övergripande 
utvecklingsansvaret. Operativ eftersom du ser till att planer och strategier genomförs.  
 
Meriterande är kunskap och erfarenhet av:  

• planering, förvaltning, verksamhetsmodeller, pedagogik, ekonomi och uppföljning inom 
förskole- och/eller skolverksamhet 

• övergripande ansvar för arbetsmiljöfrågor inom ovan nämnda verksamheter 
• planering och målstyrning av större projekt inom fastighets- och/eller stadsdelsutveckling 

 
Meriterande är också: 

• relevant kontaktnät inom förskole- och skolvärlden  
• erfarenhet från kontakter med kommunala politiker och tjänstemän samt myndighetspersoner 
• dokumenterad ledarerfarenhet inom ovan nämnda verksamheter (exempelvis 

rektorserfarenhet) 
• erfarenhet av skolutvecklings- och kvalitetsarbete 
• goda kunskaper inom juridiska frågor som berör skolverksamhet 

  
Personliga egenskaper vi söker: 
Du känner en stark vilja att vara med och bidra till Hemblas vision om levande stadsdelar  
Du är serviceminded 
Du är engagerad och brinner för det du håller på med  
Du är långsiktig i ditt tankesätt och ser möjligheter i utmaningar   
Du har goda ledaregenskaper och stor social kompetens 
Du har god analytisk förmåga 
Du är drivande och resultatinriktad 
Du är strukturerad och noggrann 
Du är en utpräglad teamplayer men har samtidigt inget emot att arbeta självständigt 

 
 


