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Platsansvarig Rocas Rojas, Gran Canaria 
 
Vår nuvarande platsansvarige går i pension våren 2022. Nu söker 
vi dig som vill arbeta för att Rocas Rojas ska fortsätta vara ett 
attraktivt område på södra Gran Canaria. 
 
Om Rocas Rojas 
Bungalowanläggningen Rocas Rojas uppfördes i San Agustin 
under åren 1969–1973 av svenska byggentreprenörer. 
Anläggningen omfattar närmare 400 lägenheter, lummiga 
trädgårdar, tre uppvärmda pooler, en kommersiell fastighet med 
hyresgäster och olika servicebyggnader. Det internationella 
ägandet har ökat men majoriteten av ägarna kommer fortfarande 
från Sverige. 
 
Arbetsuppgifter 
Med stöd av en aktiv styrelse ansvarar du för att: 
-  Anläggningens unika karaktär behålls och utvecklas i takt med      
     nya behov och förutsättningar  
- Verksamheten präglas av service, trygghet och  
     kostnadseffektivitet 



 

 

- Ledarskapet utövas på ett målstyrt och förtroendeingivande 
sätt 

- Organisationen bemannas med optimal balans mellan egen 
och inhyrd personal 

- Projekt och åtaganden genomförs enligt beslutade tids - och 
kostnadsramar 

- Kommunikationen med ägare och myndigheter kännetecknas 
av saklighet och tydlighet 
 

Vem är du? 
För att lyckas i rollen som platsansvarig utgår vi från att du 
- Har en ekonomisk grundutbildning 
- Talar och skriver spanska och svenska obehindrat samt har 

goda kunskaper i engelska  
- Har erfarenhet av arbete med personal- och resultatansvar 
- Kan skapa engagemang och förtroende hos både medarbetare 

och ägare 
- Är van IT-användare och intresserad av digital utveckling 
- Har ett strukturerat arbetssätt och en god administrativ 

förmåga 
- Kan arbeta både operativt och strategiskt på kort och lång sikt 

 
Meriterande 
- Arbete i service- eller medlemsstyrd organisation 
- Erfarenhet av arbete i Spanien 
  
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet när vi 
tillsätter tjänsten. 
  
Intresserad? 



 

 

För närmare information om tjänsten, kontakta gärna styrelsens 
ordförande Jan Rosén på telefon: +46 70 483 18 90 eller vice 
ordförande Mona Johansson på e-mail: monaj@asecangc.com 
 
Skicka CV och personligt brev till: info@rocasrojas.com senast 
den 31 oktober. 
  
Välkommen med din ansökan! 


