FRAMTIDENS JOBB FINNS HÄR

Vill du jobba på ett hållbart
och miljötänkande bolag?
Kolla in oss på hestia.se

F

astighetsbranschens Utbildningsnämnd är en

om människorna som av olika anledningar vistas i dem –

ideell förening som arbetar för kompetenssäkring

och alla oss som arbetar med fastigheterna på olika sätt.

av fastighetsbranschen. Vi företräder branschen

Fastighetsbranschen är en bransch fylld av möjligheter,

i utbildnings- och kompetensfrågor och finansieras

det är varierande dagar, frihet att planera sin tid och en

genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

tillvaro där det är lätt att vidareutvecklas. Dessutom är

Vår vision är att trygga fastighetsbranschens framtida

gemenskapen och värmen i fastighetsbranschen något

kompetens, för vi är övertygade om att rätt kompetens

alldeles extra. Här hjälper vi varandra och utvecklas

bidrar till en hållbar samhällsbyggnad och en attraktiv

tillsammans. Vår förhoppning är att du efter att ha

bransch där människor vill arbeta.

läst den här broschyren kommer söka dig till vår

Det kanske kan låta som om vår bransch bara

fantastiska bransch.

handlar om fastigheter. Men egentligen handlar det mest

Varmt välkommen!

Startat av
grundaren
till IKEA

Hur vill du ha
det på jobbet?
På Ikano Bostad är alla delaktiga att driva utvecklingen
framåt. Vi ger dig möjlighet att både utveckla dig som
individ och hur vi tillsammans jobbar på bästa sätt. Det
skapar en varm och öppen kultur där vi inspirerar och
bryr oss om varandra. Låter det som något för dig?
Håll då utkik på vår jobbsida – så kanske ditt nästa
steg dyker upp.
Våra lediga tjänster hittar du på ikanobostad.se/jobb

Tema:
XXX

Anteckningar om temat:
xxx

Tyngdpunkt 1: xxx
Tyngdpunkt 2: xxx
Tyngdpunkt 3: xxx

ALLVARLIGT TALAT.
HAR DU BÖRJAT TÄNKA
PÅ FRAMTIDEN?
Så klart, du har bättre saker för dig. Det förstår vi också. Vi vill bara
berätta om möjligheten att ditt yrkesval kanske finns alldeles runt
kvarteret. Tänk dig att jobba i en bransch där du är med och tar hand
om de miljöer människor lever och bor i. HSB har byggt och tar hand
om boende för mer än en miljon människor. Ännu fler har förstås bott
i våra fastigheter sedan vi grundades för nästan 100 år sedan.
Att jobba i fastighetsbranschen är ett smart val för framtiden. Ju fler
människor vi blir på jorden, desto fler bostäder behöver vi - eller hur?
Och någon måste ta hand om dem, på alla möjliga sätt. I framtiden
kommer vi behöva ännu fler fastighetsskötare, drifttekniker,
förvaltare, ekonomer, trädgårdsmästare, projektledare och
fastighetsadministratörer. För att nämna några. Har du bara rätt
utbildning är chanserna mycket goda att du får jobb, i vissa fall till
och med direkt efter gymnasiet. Och har du väl börjat jobba hos HSB
kan du växa och utvecklas inom många olika roller.
Välkommen till HSB - där möjligheterna bor!
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Rum
för
fler.

När vi är fler händer fantastiska saker. Därför skapar vi
rum som är särskilt utformade för samvaro. Och vi gör
det med kunniga, passionerade medarbetare som
vill stanna länge i företaget. Hos oss jobbar tekniker,
förvaltare och hållbarhetsstrateger sida vid sida med
energispecialister, ekonomer och projektchefer. Många
har dessutom tagit chansen att byta roll inom företaget.
Självklart är våra fastigheter värdefulla, men människorna
är vår största tillgång. Och vi har rum för fler.

jobb.skandiafastigheter.se
SIDAN 5

5 SKÄL
att jobba i fastighetsbranschen

Vill du ha ett omväxlande jobb där du får träffa människor samtidigt som du bidrar till samhällsnytta
på riktigt? Eller vill du jobba med att motverka klimatförändringarna? Då kan fastighetsbranschen
vara något för dig! Här är de fem starkaste skälen till att jobba i fastighetsbranschen.
KARRIÄR

JÄMSTÄLLDHET

I fastighetsbranschen finns jobb för dig som vill utvecklas

I fastighetsbranschen har alla samma möjligheter. Våra

och trivas länge. Här finns jobb både för dig med en

kunder kommer från alla delar av samhället och alla är

gymnasieexamen och dig som har pluggat på universitet.

välkomna att söka jobb i fastighetsbranschen. Vi är stolta

Vi är en bransch i ständig utveckling och här får du

över att fyra av tio chefer i fastighetsbranschen är kvinnor

utmaningar och lär dig nya saker varje dag. Du kan byta

och att vi flera år i rad har rankats som den mest jämställda

roll flera gånger under din karriär och bli framgångsrik

branschen i Sverige. Nu vill vi att fler söker sig till branschen

i fastighetsbranschen.

för att samma jämställdhet som finns i styrelserummen
ska synas på arbetsplatserna. Det finns ju inget som

BALANS I LIVET

helst hinder för en kvinna att utföra samma jobb som

I fastighetsbranschen kan du må bra och få balans i livet.

män gör i fastighetsbranschen.

Jobbet är viktigt, men jobbet är inte allt. I fastighets-

spännande och utmanande jobb som håller hela livet.

Vill du ha ett omväxlande jobb
där du får träffa människor
samtidigt som du bidrar till
samhällsnytta på riktigt?

LÖN

SAMHÄLLSNYTTA

I fastighetsbranschen får du en konkurrenskraftig lön

I fastighetsbranschen gör du skillnad på riktigt. Vi påverkar

och trygga villkor. Du får en god marknadsmässig lön

människors liv när vi tar hand om husen där de bor eller

som du kan försörja dig på, samtidigt som du har sjysta

jobbar. Ditt jobb kan till exempel vara att göra ett

arbetstider. Genom att utvecklas och ta mer ansvar har

bostadsområde trevligare och tryggare eller att minska

du också möjlighet att höja din lön. Fastighetsbranschen

husens klimatpåverkan. Här kan du bidra till ett bättre

ger trygga anställningar och bra anställningsvillkor.

samhälle för alla och finna ett starkt engagemang.

branschen kan du ha roligt på jobbet och orka ha ett liv
utanför jobbet. Du har ofta frihet att själv planera din
arbetsdag och det går utmärkt att förena ett framgångsrikt arbetsliv med en givande fritid. Här får du ett

Vi påverkar
människors liv när
vi tar hand om
husen där de bor
eller jobbar.

Stadsutveckling
med omtanke
Genom vårt arbete utvecklar vi städer, och för oss är livet mellan
husen lika viktigt som livet i husen. Vi tar hand om våra kunder
och hus med omtanke Hos oss är du med och skapar socialt hållbara städer,kvarter och arbetsplatser där människor trivs, känner
sig hemma och vill stanna länge.
Som medarbetare hos oss kan du vara med och göra skillnad
genom vårt engagemang inom hållbarhetsfrågor.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och lediga tjänster på
www.stenafastigheter.se

Vi arbetar för att
utbildningar på alla
nivåer ska hålla så
hög kvalitet som
möjligt.

V

Hitta din väg in i fastighetsbranschen
år bransch är i en kraftigt expanderande fas,

vägen in genom gymnasiet och sedan fortsatta studier på

de kommande åren behöver vi rekrytera 7 000

yrkeshögskola, högskola eller universitet är vanligt, men

personer för att möta den stora efterfrågan på

man kan lika gärna gå genom vuxenutbildning, yrkesvux

arbetskraft. Inom fastighetsbranschen kan man arbeta
över hela landet och ha fokus på människor, teknik och

eller arbetsmarknadsutbildning.
Just utbildningar ligger oss varmt om hjärtat och

miljö. Det finns så klart en mängd olika sätt att komma

vi arbetar för att utbildningar på alla nivåer ska hålla så

in i branschen, och vi är övertygade om att du hittar den

hög kvalitet som möjligt, vi gör det genom samarbete

väg som passar dig bäst!

med skolor, utbildningssamordnare och arbetsgivare.

På jobbaifastighetsbranschen.se har vi samlat alla
159 utbildningar som man kan söka för att bli en del av
Sveriges fastighetsbransch. Här finns utbildningar till
allt från fastighetsskötare till byggprojektledare. Att ta

Och vi lyssnar på dig. Om du har frågor eller synpunkter
är du mer än välkommen att höra av dig till oss.

På www.jobbaifastighetsbranschen.se
hittar du alla utbildningar!

Utvecklas hos oss
Service. Teknik. Projektledning. Ekonomi.
Juridik. För oss är förvaltning så
mycket mer. Vi har expertis om hela
vår bransch och är alltid nyfikna på nya
trender inom vårt område. Därför har
vi möjlighet att lära oss hur fastighetsbranschen fungerar på djupet.
Hos oss får du utforska vad du drivs av
på ett personligt plan. Du kommer att
bli uppmuntrad att prova nya områden
och utveckla din egen potential, så att du
känner dig helt hemma i din roll hos oss.

”

Det är i samarbetet med våra
fantastiska fastighetsskötare
som jag kan skapa den bästa
kundupplevelsen.”
Charlotte Villén
Teknisk förvaltare, Stockholm

Det är så vi växer - både som individer
och som företag.
Läs mer om en framtida karriär hos oss:
https://karriar.sbc.se/

Fastighetsbranschen behöver dig!
STORT REKRYTERINGSBEHOV

de branschspecifika yrkesrollerna. Utifrån rapporten kan

Fastighetsbranschen står inför omfattande förändringar.

man se att könsfördelningen består av 19 % kvinnor och

Senaste stora kompetensbehovsanalysen som Fastighets-

81 % män. (17% kvinnor och 83% män 2019). Den yrkes-

branschens utbildningsnämnd utförde under 2021 visar

roll som lockar flest kvinnor är fastighetsförvaltare som

att stora pensionsavgångar, nya tekniska kompetenskrav,

har 34 % kvinnor.
Fastighetstekniker har lägst kvinnlig representation

nya energimål och tillväxt gör att rekryteringsbehovet är
stort och det finns karriärmöjligheter inom alla områden.

med 8 %. Siffrorna speglar även sökbilden till de utbild-

Det är en stor utmaning för branschen, och en ypperlig

ningar som ges till de olika yrkesrollerna där till exempel

möjlighet för den som vill söka sig hit.

utbildningar till fastighetsförvaltare ofta har en jämn
könsfördelning.

FLER KVINNOR BEHÖVS

Det pågår ett omfattande arbete för en mer jämställd

Rapporten som FU tog fram visar också att det är långt

bransch, men vi har lång väg att gå. Vi hoppas att ni vill

arbete kvar innan branschen har nått jämställdhet inom

vara en del av denna positiva förändring!

Antal anställda per yrkesroll
– könsfördelning enligt undersökningens resultat
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FASTIGHETSTEKNIKER

FASTIGHETSSKÖTARE

FASTIGHETSVÄRD

Älskar du att ha ansvar och bygga
långsiktiga relationer både med
kunder och leverantörer?
Jobba som Drifttekniker.
Läs mer om Fastpartner på www.fastpartner.se

FASTIGHETSFÖRVALTARE FASTIGHETSINGENJÖR

BYGGPROJEKTLEDARE

TOTALT
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HOS OSS BEHÖVER DU INTE VARA KVINNA.
På Castellum är vi väldigt noga med kompetens, engagemang,
drivkraft och samarbete. Men vi gör inte skillnad på folk och folk.
Varken på kön, ålder, hudfärg eller ursprung.
Faktum är att våra medarbetare redan idag täcker in hela mångfaldens alfabet. Från Arabisktalande, Blomälskande och Chelseafans
hela vägen till Åttiotalister, Äventyrare och Ölänningar.
Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns även i Danmark och Finland. Vår bransch är ständigt
spännande och full av utmaningar. Den kräver också prestigelöst
samarbete och energi. Vi är övertygade om att en av våra största
framgångsfaktorer är att vi alla tillsammans är med och driver
utvecklingen framåt.

För att lyckas hos oss är du modig och vågar ta initiativ, vågar
prova nya idéer och utmana gamla sanningar. Med nyfikenhet och
flexibilitet kan du följa den rörliga omvärld vi lever i som påverkar
Castellums affär, erbjudande och arbetssätt.
Hos oss är hållbarhet en absolut framgångsfaktor. Vi är Nordens
mest hållbara fastighetsbolag (fakta, inte skryt). Samma sak
med jämställdhet (topp 30 i hela Europa). Vi ligger i den digitala
frontlinjen i vår bransch och startade branschens första innovationslabb redan för fem år sedan.
Så då vet du hur vi är och tänker. Men vem är du? Hör gärna av dig
om du tycker att Castellum verkar intressant i din
professionella framtid.

Fastighetsvärd: Ett arbete nära människor
Som fastighetsvärd är du länken mellan fastighetsägaren

I fastighetsvärdens ansvar ligger också att ha goda

och hyresgästen samt fastighetsägarens ansikte utåt. Du

kontakter med entreprenörer, leverantörer och före

ser med andra ord till att hyresgästerna känner sig trygga

tagets ekonomiska och tekniska förvaltning. Att arbeta

och nöjda i sin arbets- och boendemiljö. Fastighetsvärden

nära människor och ha fokus på service är viktigt för en

har ibland budgetansvar för sitt eget område och är ofta

framgångsrik fastighetsvärd. Du påverkar genom ditt

den som utför besiktningar vid in- och avflyttning. Också

arbete andras hem- och arbetsmiljö och skapar en

felsökningar av problem och enklare reparationer ingår i

fungerande vardag för de som bor eller arbetar i

tjänsten.

fastigheterna.

Att arbeta
nära människor
och ha fokus på
service är
viktigt

EGENSKAPER FÖR ATT TRIVAS SOM FASTIGHETSFÖRVALTARE:
Stort intresse för människor och service

Ansvarstagande

Social och kommunikativ

Lätt för att arbeta tillsammans med andra

Problemlösande

Trivs att arbeta både praktiskt

Noggrann

och teoretiskt

”Bra att man
kan planera sin
egen tid och styra
över sin dag”

”Roligt med så varierande arbete”
Julia Olausson har arbetat som fastighetsvärd i tre år.

det. Dessutom är det bra att man kan planera sin egen

Yrkesvalet, som hon beskriver som en ren chansning, har

tid och styra över sin dag.

visat sig bli en riktig lyckoträff.

Vad är det då som gör att man blir en duktig fastighets-

– Jag hade en vän som arbetade inom branschen som

värd? Enligt Julia måste man kunna prata med människor.

berättade väldigt mycket bra saker, så jag läste en

Just servicebiten och kundkontakten återkommer hon till

yrkesutbildning på ett år och gjorde sex veckor praktik

vid flera tillfällen.

och tyckte det var fantastiskt roligt, berättar Julia.

– Man svarar ju mycket på mail och tar hand om fel

Med ansvar för runt 450 boenden, både lägenheter och

anmälningar från hyresgäster och så. Det är mycket

korridorsboenden i Stockholm har Julia ett stort ansvar

kundkontakter. Dessutom måste man ju ha kontakt med

för att hyresgästerna ska trivas. Arbetsuppgifterna är allt

till exempel elektriker och rörmokare för vissa arbeten

från att fixa trasiga saker, prata med hyresgäster, genom

som man inte kan sköta själv.

föra besiktningar och beställa jobb från entreprenörer.

Skulle du rekommendera yrket till andra?

– Det är väldigt roligt att det är så varierande, jag älskar

– Ja absolut! Jag trivs jättebra.

Fastighetsskötare: Omväxlande och spännande
Som fastighetsskötare arbetar du med miljön inne i och

med hyresgäster och inhyrda entreprenörer. Arbetet är

utanför de fastigheter du ansvarar för. Du ser till att

både fritt och varierat men ställer krav på flexibilitet då

hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin arbets-

akuta ärenden kan dyka upp.

och boendemiljö, samt att utemiljön med gräsmattor,

Service är ett viktigt ledord för en framgångsrik

rabatter, gångbanor etcetera är väl omhändertagen.

fastighetsskötare. Du påverkar genom ditt arbete andras

Också felsökningar av problem och enklare reparationer

hem- och arbetsmiljö och skapar en fungerande vardag

ingår i tjänsten. Fastighetsskötaren har dagliga kontakter

för de som bor eller arbetar i fastigheterna.

Du ser till att
hyresgästerna
känner sig trygga
och nöjda

EGENSKAPER FÖR ATT TRIVAS SOM FASTIGHETSSKÖTARE:
Stort intresse för människor och service

Noggrann

Social och kommunikativ

Ansvarstagande

Händig

Lätt för att arbeta tillsammans med andra

Problemlösande

Trivs att arbeta både praktiskt och teoretiskt

Intresse för teknik, utemiljö och reparationer

”Man får alltid lära sig nya saker”
Felicia Nygren arbetar som fastighetsskötare på HSB.

kundkontakter och att lösa problem, samtidigt som man

Hennes väg in i branschen skiljer sig lite från det vanliga,

inte vet vad dagen kommer bjuda på för utmaningar

med en pappa som också arbetar som fastighetsskötare

håller henne igång.

var hon ofta med honom på jobbet. Det resulterade

– Det finns så stora utvecklingsmöjligheter, både

sedan i sommarjobb och sedan en fast anställning. Nu är

yrkesmässigt och personligt, när man arbetar som

hon inne på sitt sjätte år i yrket.

fastighetsskötare. Det är nog det bästa med det här

– Jag är helt självlärd och gick som lärling ett år där jag

jobbet, säger hon.

fick lära mig hur det fungerar i praktiken. Det är ju stor

Felicia tycker att fler kvinnor ska söka sig till yrket. Det är

skillnad på att sitta i en skolbänk och att vara med när

fortfarande ett mansdominerat yrke, men hon märker hur

de gjorde saker. Sedan kan jag se nu efter sex år i yrket

boende och kunder hon har kontakt med ofta uppskattar

att man hela tiden lär sig nya saker och nya sätt att lösa

att det kommer en tjej som tar för sig och löser problemen.

problem på, säger Felicia.

– Det behövs fler tjejer i branschen och personligen

Att arbeta som fastighetsskötare är ett omväxlande jobb

tycker jag att det är ett jätteroligt jobb. Man måste bara

och det är det som Felicia uppskattar mest. Att ha

visa framfötterna och ta för sig.

Fastighetstekniker: Tekniskt och ansvarsfullt
Som fastighetstekniker ansvarar du för den dagliga

nuläges-analyser och utifrån dessa komma med förslag

tillsynen av fastigheters tekniska system när det gäller

på lösningar som långsiktigt förbättrar verksamheten och

drift, underhåll och skötsel. Fastighetsteknikern ser till

fastigheten ekonomiskt, tekniskt och ur miljösynpunkt.

att alla system fungerar, både utifrån fastighetsägarens

Då utvecklingen kring digitalisering, energieffektivi

krav och hyresgästernas förväntningar. En stor del av

sering och smarta tekniska lösningar går snabbt inom

arbetet innebär att energieffektivisera och driftoptimera

fastighetsbranschen är yrket som fastighetstekniker en

befintliga anläggningar och system inom exempelvis

kreativ utmaning för dig som tänker framåt, gillar innovativ

värme och ventilation. Det innebär att du får göra

teknik och att lösa problem.

Kreativ
utmaning för dig
som tänker
framåt

EGENSKAPER FÖR ATT TRIVAS SOM FASTIGHETSTEKNIKER:
Stort intresse för teknik, IT och digitalisering

Noggrann

Servicekänsla

Ansvarstagande

Kreativ

Lätt för att arbeta tillsammans med andra

Problemlösande

Trivs att arbeta både praktiskt och teoretiskt

”xxxxx
xxxxxx
xxxx”

”Ett väldigt varierande arbete”
Efter att ha startat arbetslivet i ett fysiskt väldigt krävande

– Man vet aldrig riktigt hur en dag ser ut och det passar

arbete bestämde sig Annelie Rosén för att sadla om till

mig väldigt bra. Man får träffa olika människor och man

fastighetstekniker. Med en två-årig KY-utbildning med

får lösa problem. Det är nog bra att kunna lite om

miljöprofil gick hon rakt ut i fastighetsbranschen och

väldigt mycket i det här yrket.

blev snabbt erbjuden fast anställning på Akademiska

Annelie arbetar tillsammans med en kollega och har

Hus i Stockholm.

ansvar för ungefär 60 000 kvm. Hon är i nuläget den

– Det är ett väldigt varierat arbete där vi håller koll på

enda kvinnan på arbetsplatsen, men ser hur förändringen

styrsystem och larm i fastigheten, men det är minst lika

kommer allt snabbare.

mycket att arbeta med felanmälningar, går ronderingar

– Det blir fler och fler kvinnor i branschen vilket är

för att se att allt är som det ska och att prata med

jättebra, men det är fortfarande en mansdominerad bransch

människor och hjälpa dem att lösa problem, berättar

så det behövs ännu fler kvinnor. På Akademiska Hus är

Annelie.

det väldigt bra representerat både med kvinnor och män

Att ingen dag är den andra lik är något av det bästa

men också med ursprung, och det tror jag är en fram

med yrket, menar Annelie.

gångsfaktor. Det är en bra mix, men fler kvinnor behövs!

Fastighetsförvaltare: Med övergripande ansvar
En fastighetsförvaltare har ett övergripande ansvar
för att utveckla, bevara och förbättra en eller flera
fastigheter. I rollen ingår ofta ett personalansvar
för de fastighetsskötare, -värdar och -tekniker
som arbetar i fastigheterna. Det är också fastighetsförvaltaren som sköter upphandlingar samt
förhandlar och skriver avtal. Målsättningen är
främst att de kunder och hyresgäster som bor eller
arbetar i fastigheterna trivs, att viktiga funktioner
i fastigheterna fungerar, att löpande underhållsarbete utförs samt att ekonomin utvecklas enligt
plan. Arbetet är omväxlande och flexibelt varför
det kräver en bred kompetens.

EGENSKAPER FÖR ATT TRIVAS SOM FASTIGHETSFÖRVALTARE:
Stort intresse för ekonomi och affärsutveckling
Förmåga att leda och engagera andra
Kunna planera och driva projekt

Arbetet är
omväxlande och
flexibelt varför det
kräver en bred
kompetens.

Fastighetsingenjör: En teknisk specialist
En fastighetsingenjör har ett övergripande och
strategiskt ansvar för drift och underhåll i en
eller flera fastigheter. Då fastighetsbranschen
är en av Sveriges mest spännande, teknik
intensiva och framgångsrika branscher drivs
utvecklingen kring digitalisering, energieffektivisering och smarta lösningar framåt i snabb
takt. Det gör yrket som fastighetsingenjör till
en kreativ utmaning för dig som tänker framåt,
gillar innovativ teknik och att lösa problem.
Som fastighetsingenjör är du en teknisk
specialist. Du ansvarar för optimering, drift
och underhåll av fastighetens tekniska system
för att säkra krav på exempelvis driftsekonomi,
energiprestanda och energieffektivisering.

EGENSKAPER FÖR ATT TRIVAS SOM FASTIGHETSINGENJÖR:
Stort intresse för teknik, IT och digitalisering
Kreativ och problemlösande
L
 ätt för att se sammanhang och hur olika faktorer samverkar

Yrket är en
kreativ utmaning
för dig som tänker
framåt.

Byggprojektledare: Överblick och samordning

Som byggprojektledare har du ett kreativt, koordinerande

ledare till branschen för att fylla kompetensbehovet.

och omväxlande arbete där du som nyckelperson har över-

Det är ett omväxlande, varierande, stimulerande och

blick över en hel byggprocess. Då många företag inom

socialt arbete där du använder såväl teoretiska som

fastighetsbranschen själva leder och driver nyproduktions-

praktiska färdigheter, och får utlopp för både kreativitet

och ombyggnadsprojekt behövs det fler byggprojekt

och innovation.

EGENSKAPER FÖR ATT TRIVAS SOM BYGGPROJEKTLEDARE:
Kunna planera och driva projekt
Kunna växla mellan helhetsperspektiv och detaljnivå
Stort intresse för ekonomi och affärsutveckling

Vill ni också ha
en professionell
broschyr?
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Ett arbete där
du använder dina
teoretiska och
praktiska
färdigheter

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd • Sveavägen 31, 5 tr • 111 34 Stockholm • Telefon 08-564 80 650 • E-post info@fastun.se

För oss är människor det viktigaste som finns.
Våra byggnader planeras, byggs och förvaltas av
människor. Och människor studerar, forskar, bor och
arbetar i våra hus. Vi får ofta höra att vi är ett snällt företag,
kanske för att hållbarhet och samhällsfrågor står högt
på vår agenda. Tillsammans med näringslivet, akademin
och resten av samhället skapar vi förutsättningar för
framgångsrik forskning och utbildning – både idag
och i framtiden.
Vi är ett av Sveriges största fastighetsbolag
och de kommande åren behöver
vi förstärkning!
Hos oss kan du bland annat arbeta som:

Drifttekniker, fastighetsförvaltare, fastighetschef, fastighetsutvecklare och projektledare, dessutom har vi tjänster inom
inköp, ekonomi, IT, juridik, HR, kommunikation och hållbarhet.
Akademiska Hus AB
Läs mer om oss på akademiskahus.se
och följ oss i våra sociala kanaler:

@akademiskahus

• 22084 • www.jssverige.se

Tillsammans stärker vi
Sverige som kunskapsnation

