
Driven Administratör till Teknisk Fastighetsservice 
Oavsett bransch är en funktionell fastighet en av de viktigaste förutsättningarna för att 
verksamheten ska fungera fullt ut och vara lönsam. Att se till att fastigheterna är rätt för våra 
kunder är något vi arbetar med dagligen, genom att vara tillgängliga och med rätt kompetens 
projektera, installera och anpassa system för ventilation, energi, värme och kyla för att nå 
önskade resultat. Vi finns för att skapa goda inomhusmiljöer!  

#Gört är vårt ledord i att skapa enkelhet både för våra kunder och medarbetare, oavsett 
uppdrag är vår service densamma och den ska vara självklar.  

 

Utmaningen 

I rollen som administratör kommer du att huvudsakligen att arbeta med fakturering men även 
vara en del av huvudkontorets administrativa team och företagets växelfunktion. I din roll som 
administratör hos oss med fokus på fakturering krävs att du har en god känsla för service och 
kommunikation då ett nära samarbete sker med projektledare och tekniker såväl som bolagets 
ekonomiavdelning. Du kommer att ingå i ett team som har lätt till skratt och arbetsplatsen har 
ett öppet klimat, dina arbetstider är 07.00-16.00 och du rapporterar till platschef i Sundsvall.  
 

Vem är du? 

Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Du är 
produktiv och drivande i ditt arbetssätt, då arbetet innebär frihet under ansvar. I rollen som 
administratör kommer du att behöva driva på dina egna processer och vara trygg i dialogen 
med andra. Kvalité är viktigt för dig i din yrkesroll och du trivs att arbeta efter TFS ledord 
Tydlighet, Trivsel och Ordning & Reda. Du har erfarenhet av administrativt arbete, fördelaktigt 
om du arbetat med fakturering eller i system för arbetsorderhantering samt Visma.  
 

Om TFS 

Teknisk Fastighetsservice är ett norrlandsbaserat företag som sköter underhåll och utveckling 
av fastigheter hos kunder som är fastighetsägare och nyttjare inom industri, offentlig och 
kommersiell verksamhet. Företaget är verksam inom service och förebyggande underhåll inom 
fastighetstekniska installationer för ventilation, värme, kyla, el och automation. Vi består idag 
av ca 200 medarbetare och finns på 16 orter i Norrland och har vårt huvudkontor i Sundsvall.  
 
Övrig information 
Antal tjänster: 1 st. 
Start: omgående eller enligt överenskommelse 
Omfattning: Heltid 
Anställning: Tillsvidare (6 månaders provanställning kan förekomma vid behov) 
Ort: Sundsvall 
Sista ansökningsdag: 20 juni 



Skicka din ansökan till: roger.andersson@tfservice.se märk din ansökan med ”Administratör 
Sundsvall”. 
Kontakt: Roger Andersson, Platschef, 070-109 36 11 roger.andersson@tfservice.se, 
 Mattias Lundstedt, Chef affärsstöd 070-612 76 30 mattias.lundstedt@tfservice.se 
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