
 

 

YIT söker Affärsutvecklare FM till Stockholm 

 

YIT är ledande i Sverige inom service och installation av fastighetstekniska 
tjänster. Vi erbjuder ett komplett utbud av tekniska installationer, drift & 
underhåll samt facilities management. Vi har över 4 400 medarbetare på 
närmare 100 orter i Sverige 

 
Företaget 

Facility Management erbjuder samordning, styrning och utveckling av våra kunders 
samtliga stödfunktioner för ökad total effektivitet, minskade kostnader och med god 
service. Vi eftersträvar ett partnerskap med våra kunder där vi arbetar mot gemensamma 
mål. Vi delar in vårt erbjudande i sju tjänstekategorier: Fastighet, Energi & Miljö, Säkerhet, 
Servicecenter, Logistik, Arbetsplats och Produktion. För varje kund utformar vi lämpliga 
paketlösningar hämtade från våra sju tjänstekategorier.  YIT arbetar med kunder i hela 
Sverige.  
 

Vi har mycket god tillväxt och söker därför ytterligare en Affärsutvecklare till teamet i 
Stockholm! 
 

Arbetsuppgifter och tjänsten 

Som affärsutvecklare erbjuds du ett variationsrikt arbete där du blir inblandad i allt från att 
göra affärer till att leda projekt och utveckla verksamhetsprocesser, metoder och verktyg.  

I rollen kommer du arbeta med: 

• Identifiering av prospekts 
• Säljbearbetning 

• Förstudier 

• Avtalsutformning 
• Kalkylarbete 

• Inköpsarbete 
• Kontraktsförhandlingar 

 
Du kommer även att få ansvar för att utveckla och driftsätta nya FM-kontrakt samt 
utveckla våra befintliga FM-kontrakt. Placering är på vårt huvudkontor i Solna men 
eftersom affärsområdet verkar över hela Sverige förekommer resor. 

 



 

 

Erfarenhet, utbildning och person  

Du har eftergymnasial utbildning inom teknik/ekonomi eller inom FM-området. För att vara 
framgångsrik i rollen krävs att du har erfarenhet av att beställa eller leverera tjänster inom 
FM till industri eller offentlig förvaltning. Detta har gett dig erfarenhet av affärs- och 
kontraktsförhandlingar och kunskaper inom kontrakts- och avtalsjuridik. 

 

Vi söker en person som är affärsmässig och självgående.  Vidare värderas kreativitet och 
förmåga att hitta lösningar högt. I rollen kommer du komma i kontakt med olika typer av 
tekniska diskussioner därför ser vi gärna att du har ett tekniskt intresse/förståelse för FM-
området. 

Ansökan 

I denna rekrytering samarbetar YIT med Level Recruitment. Vänligen sök tjänsten via 
www.levelrecruitment.se och klicka på ”Lediga tjänster”. Vid frågor om tjänsten, vänligen 
kontakta Rikard Morell på 08-120 50 400. Urvalet av ansökningar sker löpande. 
Välkommen in med din ansökan!  

 


