
 

  

Vi söker en ledningskoordinator med kvalitetsansvar. 

Vill du veta mer? 



Sammanhanget för rollen vi söker 

Kommersiell kontext och fakta: 
• Örebroporten Fastigheter AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Affärsidén är att utveckla 

hållbara miljöer som stärker Örebro. Bolaget ägs av Örebro Rådhus AB och förvaltar en uthyrbar 

area om cirka 360 000 kvm. Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet är 4,9 Mdkr. Omsättningen för 

2020 var 351 Mnkr.  

• Örebroporten erbjudet ett rikt utbud av lokaler till verksamheter med lokalisering i Örebro kommun. 

Det finns både gammalt och nytt i beståndet. Under 2020 investerades drygt 400 Mnkr och 

projektportföljen för de närmaste fyra åren ligger i intervallet 1,0-1,5 Mdkr. Bland de senaste 

projekten kan nämnas Kulturkvarteret, Novahuset och Kexfabriken 2 

• Örebroporten har flera bolag inom den egna koncernen. Flera bolag är delägda med näringslivet 

med syfte att jobba med fastighetsutveckling inom specifika geografiska områden. 

• Som fastighetsägare har och tar Örebroporten ett stort ansvar för den klimat- och energipåverkan 

som verksamheten medför.  

• Örebroporten har vunnit priset Årets Energipris Örebro 2019 med motiveringen: Örebroporten har 

under flera år varit föregångare och utvecklat innovativa lösningar för energieffektivisering. 

Företaget har uppnått sina målsättningar genom ett engagerat och nära samarbete med olika 

partners. Resultaten har lett till ökad samhällsnytta, starkare affärer och mindre klimatpåverkan. 

Organisatorisk kontext: 
• Örebroporten har en liten och väl sammansvetsad organisation med drygt 40 medarbetare. 

Arbetsplats finns på Orvar Bergmarks Plats 2B. Organisationen är platt för att ge individen stora 

möjligheter till initiativ och kreativitet. Man tänker på hela människan och det är viktigt för 

Örebroporten att medarbetare känner att de har en bra balans mellan arbete och privatliv. De 

brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder och samhälle till nytta. 

• Som ledningskoordinator ingår du, tillsammans med arkitekt, fastighetsstrateg, affärsutvecklare och 

hållbarhetsstrateg i vd-staben. 

• Du rapporterar till VD.  

• Du ingår också i ledningsgruppen då ett flertal av ansvarsområdena avser stödprocesser för hela 

företaget och även omfattar HR-stöd till alla chefer i verksamheten.  

• Denna roll är helt ny i organisationen och är ”efterlängtad”. Delar av uppdraget har tidigare innehafts 

av ekonomichefen, andra delar har hanterats med konsultinsatser då och då och några har varit 

avsikten att kunna utföras genom kommunens försorg men så har det inte blivit. En del av 

uppgifterna är ”obruten mark” vilket gör att du får ansvar för att bygga upp struktur och rutiner från 

grunden. 

Situationsanalys 
•      Örebroporten är och uppfattas som ett allmännyttigt kommersiellt bolag men är samtidigt i formell 

mening en offentlig myndighet. Örebroporten lyder under aktiebolagslagen, offentlighet- och 

sekretesslagen, LOU samt kommunallagen.  

•      Örebro kommun har ett antal styrdokument som även omfattar Örebroporten och övriga kommunala 

bolag.  

•      För att bli framgångsrik i rollen krävs en rejäl dos av struktur, uthållighet och initiativtagande. 

 
Låter det spännande? Är du intresserad? 
Läs i så fall mer om rollen på följande sidor. Är du efter det fortfarande intresserad så är du varmt välkommen 
med din ansökan. Den skickar du till Jeanette Berggren, VD Örebroporten, jeanette.berggren@orebroporten.se 
senast 31 juli 2021. I ansökan bifogar du både ett personligt brev om varför rollen intresserar dig tillsammans 
med ett aktuellt cv med både yrkesmässiga, utbildningsmässiga och andra relevanta meriter och erfarenheter. 
Ansökningar hanteras löpande och tillsättning kan komma att ske innan ansökningstidens slut. 

mailto:jeanette.berggren@orebroporten.se


Ledningskoordinator med kvalitetsansvar - rollen 

Du leder arbete med kvalitetsledning i hela verksamheten med särskilt fokus inom de administrativa områdena. 

Du är drivande i företagets gemensamma utvecklingsresa inom digitalisering av såväl interna processer som 

affärsmodeller. Främst är din uppgift att bidra till ökad och fördjupad användning av de verktyg, system och 

program som ska nyttjas för olika arbetsuppgifter. 

I rollen ingår arbetsuppgifter som uppdateringar av affärsplan och målredovisning, underhåll av dokument, 

dokumentlagring, avvikelsehantering, kundnöjdhet, internrevision, utredningar, analyser, diarieföring, arkivering 

och internkommunikation. Initialt kommer arbetet innefatta framtagande av väl fungerande rutiner och därefter 

ansvarar du för att ajourhålla desamma. 

Du författar skrivelser, kallelser och meddelanden med hög kvalitet.  

Du ansvarar för upphandlingar av varor och tjänster tillsammans med externt upphandlingsstöd 

Du ingår i ledningsgruppen och är väl uppdaterad om företagets verksamhet och organisationens behov. 

Du koordinerar, planerar, genomför och följer upp företagsgemensamma utbildningar. Du ajourhåller 

personalhandboken. Du är ett stöd till cheferna i arbetet med arbetsmiljö, kompetensförsörjning, rekrytering och 

bemanning. 

Du ingår i och är sammankallande för skyddskommittén och samverkansgruppen. 

Du leder krisgruppens arbete och du ansvarar för arbetet med att jobba fram risk- och sårbarhetsanalyser. 

Se mer i bilaga 1, rollbeskrivning. 

Kvalifikationer och önskade egenskaper hos rollinnehavare 

Du är en erfaren administratör. Det är extra meriterande om du har erfarenhet från offentlig sektor 

Du har erfarenhet och kunskap inom: 

• Kvalitetsledning 

• Förändringsarbete 

• Koordinering 

• Offentlighetsprincipen och LOU 

• Diarieföring, GDPR och arkivering 

• Säkerhetsarbete 

• Arbetsmiljöfrågor 

• HR-området 

 

Du är strukturerad, uthållig, självständig och lösningsinriktad. 

Du kan leda både dig själv och andra. 

Du känner dig bekväm med att coacha medarbetare och chefer inom ex kvalitets- och arbetsmiljöfrågor. 

Du är bekväm med att rollen har en god blandning av enklare uppgifter och mer komplexa uppdrag. 

Du känner dig bekväm med att använda moderna, plattformar och program inom administration och 

kommunikation. 

Du är stark inom kommunikation, både verbalt och i skrift (svenska språket). 



 
Version 2021-06-17/JBE                                                                                       Bilaga 1 

Rollbeskrivning 

Ledningskoordinator med kvalitetsansvar 

Avser xxxx 

  

Din organisatoriska placering: VD-staben, rapporterar till VD.  

 

Utgångspunkt för ditt arbete 

Du skall inom ramen för din roll bidra till utvecklingen inom Örebroporten Fastigheter. Du ska bidra till att 

företaget uppnår av både ägare och styrelse uppsatta mål och att prioriterade arbetsuppgifter enligt affärsplanen 

genomförs.  

 

Ditt ansvarsområde och dina arbetsuppgifter 

Dina ansvarsområden ligger främst inom ledningsprocesserna kvalitets- och arbetsmiljöledning samt 

stödprocesserna HR, inköp och upphandling, it och internservice. 

 

 
 

Mer specifikt om rollen 

Du leder arbete med kvalitetsledning i hela verksamheten med särskilt fokus inom de administrativa områdena. 

I rollen ingår arbetsuppgifter som uppdateringar av affärsplan och målredovisning, underhåll av dokument, 

dokumentlagring, avvikelsehantering, kundnöjdhet, internrevision, utredningar, analyser, diarieföring, arkivering 

och internkommunikation. Initialt kommer arbetet innefatta framtagande av väl fungerande rutiner och därefter 

ansvarar du för att ajourhålla desamma. 

Du författar skrivelser, kallelser och meddelanden med hög kvalitet.  

Du ansvarar för upphandlingar av varor och tjänster tillsammans med externt upphandlingsstöd. 

Du ingår i ledningsgruppen och är väl uppdaterad om företagets verksamhet och organisationens behov. 

Du koordinerar, planerar, genomför och följer upp företagsgemensamma utbildningar. Du ajourhåller 

personalhandboken. Du är ett stöd i chefernas arbete med kompetensförsörjning, rekrytering och bemanning. 



Du är drivande i företagets gemensamma utvecklingsresa inom digitalisering av såväl interna processer som 

affärsmodeller. Främst är din uppgift att bidra till ökad och fördjupad användning av de verktyg, system och 

program som ska nyttjas för olika arbetsuppgifter. 

Du ingår i och är sammankallande för skyddskommittén och samverkansgruppen. 

Du leder krisgruppens arbete och du ansvarar för arbetet med att jobba fram risk- och sårbarhetsanalyser. 

Som ledningskoordinator mäts du på engagemang, leverans och problemlösningsförmåga i både mindre och 

större frågor. 

 

Mötesstruktur och företagsgemensamma aktiviteter 

• Ledningsgruppen 

• APT med VD-staben 

• Skyddskommittén 

• Samverkansgruppen 

• Krisgruppen 

• Övriga interna och externa mötesforum efter behov 

• Veckomöten för all personal (”fredagsinfo”) 

• Årlig kick-off två dagar med övernattning där du är med och bidrar till företagets framtidsplaner. 

 

Övriga arbetsuppgifter 

Förutom ovan nämnda arbetsuppgifter kan det förekomma andra uppgifter inom företaget. 

 

Din stil 

Med en positiv inställning och ett stort engagemang håller du ordning samt skapar strukturer som ger goda 

förutsättningar för alla på Örebroporten. I din roll ingår mycket kontakt med andra människor. I allt ditt arbete är 

det centralt att du alltid har fokus och en affärsmässig approach med kunden i fokus. Du ska fråga dig hur det du 

gör uppfattas av företagets kunder och hur det du gör skapar värde för företaget. I din roll ingår att jobba för en 

kreativ och positiv arbetsmiljö som präglas av ömsesidig respekt mellan kollegor. Du lever efter vår värdegrund 

och hjälper dina kollegor att göra detsamma. 

 

Om du upplever att för mycket av din arbetsdag går åt till saker som ligger för långt ifrån det som uttrycks i 

gällande rollbeskrivning, ta då upp detta med din chef. Tala om för din chef när du ombeds göra någonting som 

du känner skulle medföra negativa konsekvenser för en annan uppgift du tilldelats. Tala även om för din chef när 

du har möjlighet att avlasta dina kollegor.  

Du ansvarar för att de arbetsredskap som du har fått i din tjänst används och underhålls på bästa sätt.  

 

Kom ihåg att du har tystnadsplikt 

Vi får känslig information från företaget och dess kunder som inte får föras vidare utanför företaget. Ofta får vi 

också information från andra företagskontakter som bör behandlas på samma sätt. 

 

Din rollbeskrivning är under ständig förändring 

Företagets verksamhet samt du själv förändras ständigt och under din tid i företaget så kommer ditt 

arbetsinnehåll med största sannolikhet att löpande förändras. Innehållet kommer därmed bli ett annat än vad som 

tagits upp i denna rollbeskrivning, som en följd av att din ledning upptäcker andra områden där din kompetens 

gör ännu större nytta. Detta innebär att denna rollbeskrivning ska ses som ett levande dokument som kan ändras 

över tid. 

 



Denna rollbeskrivning är nu gemensamt genomgången och förstådd samt upprättad i en digital version som signeras elektroniskt av båda parter. 

Örebro 2021-xx-xx 

Den anställde    Jeanette Berggren, VD 


