Lär dig om
fastighetsbranschen
i Göteborg

Följande företag och organisationer
möter du i denna folder:
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Fastighetsbranschen

Du kan läsa till dessa yrken både på gymnasiet,
yrkeshögskolan och på universitet eller högskola.

Välkommen till en bransch som är full av
möjligheter. Vi finns över hela landet och erbjuder yrken för de flesta kompetenser och
intressen. När du väljer ett yrke inom fastighetsbranschen får du möjligheten att jobba i nära
kontakt med människor, teknik och miljö. Hos
oss finns de gröna jobben!

Arbetsmarknad
Fastighetsbranschen står inför omfattande förändringar. Stora pensionsavgångar, nya tekniska
kompetenskrav, nya energimål och tillväxt gör
att branschen behöver rekrytera och det finns
karriärmöjligheter inom alla områden.

Här finns yrken på alla nivåer på karriärstegen. Det gör att du som börjat jobba som
fastighetsskötare, värd eller tekniker kan läsa
vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet exempelvis till fastighetsingenjör eller
fastighetsförvaltare- möjligheterna är många!

Göteborg har växt med 85 000 invånare de senaste
12 åren. Det är lika mycket som hela Kungsbacka
kommun. Om 15 år beräknar man vara ytterligare
115 000 göteborgare. Därför måste det byggas
bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur.
Det innebär många nya arbetstillfällen och stort
behov av kompetens, inte minst inom bland annat
fastighetsskötsel och förvaltning.

Det finns många yrken inom fastighetsbranschen. Vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har tillsammans med råd och
representanter från branschen arbetat fram
och enats om sex yrkesroller som du kan läsa
mer om i denna broschyr eller på jobba-i-fastighetsbranschen.se.

Svårast för företagen att rekrytera är fastighetstekniker, fastighetsingenjörer och fastighetsförvaltare.
Läs vidare och hitta ditt framtida jobb hos oss!
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VILL DU VETA
MER? LÄS PÅ
JOBBA-I-FASTIGHETSBRANSCHEN.SE
Hitta ditt framtida jobb
inom fastighetsbranschen
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Balder
Verksamheten
I Göteborg har vi Balders huvudkontor där närmare 200 av våra 600 medarbetare finns. Vi
äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell. Ett pågående projekt som sticker ut är byggnationen av Clarion
Hotel Draken som år 2023 kommer stå klart vid
Järntorget. Det 33 våningar höga landmärket
kommer att bli Göteborgs högsta hotellbyggnad och rymma cirka 470 hotellrum. Högst upp
kommer det finnas en restaurang och sky bar
med magnifik utsikt över Göteborg stad och
hamninloppet.

anordnat fria utomhusträningar i bostadsområden, fritidsaktiviteter som fotbollsträningar
och simskola samt Corona-anpassade utomhuskonserter.
Jobba hos oss
Hos oss finns det kollegor med flera olika
yrkesroller. Förslag på roller är fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare, fastighetsskötare,
projektledare, drifttekniker, ekonomer, kundservicepersonal, miljösamordnare, IT-tekniker,
kommunikatörer och marknadskoordinatorer.
Det som krävs för att jobba på Balder är att
ha hjärta och engagemang för det du gör, och
älskar du det du gör så kommer kompetensen
och erfarenheten på vägen. Vi vill att du ska
tänka fritt och nytt. För oss är det viktigt att du
strävar efter att nå bra resultat då det är vad
som tar oss vidare.”

Samhällsengagemang
För att förbättra våra bostadsområden anordnar vi bland annat lokala aktiviteter. Ett stort
antal aktiviteter anordnas löpande, allt från
fria utomhusträningar runt om i Sverige och
fotbollsturnering för ungdomar i Skövde till
matfestival i Bergsjön och Corona-anpassade
utomhuskonserter i Sundsvall.

Framtidsspaning
Fortsätter vi att växa i den takt som vi har gjort
hittills så kommer vi ha ett fortsatt behov av
samtliga roller. Om vi bara ska nämna några
roller har vi fortsatt stort behov av förvaltningsassistenter, fastighetsskötare och projektledare.

Hållbarhet
För Balder är det viktigt att bidra till att utveckla hela områden och stadsdelar där vi äger
fastigheter, och att på så sätt skapa trygghet
och trivsel bland hyresgästerna. Som exempel
genomförs olika typer av projekt med trygghetsvandringar, grannsamverkan och trygghetsvärdar, men också aktiviteter av mer social
karaktär, som gemensamma grillkvällar och
odlingsprojekt. Under våren har vi exempelvis
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Bostadsbolaget
Verksamheten
Vi tillhör Göteborgs allmännytta (vi ingår i
Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad) och har cirka 24 000 hyresrätter
över hela Göteborg och runt 45 000 göteborgare som bor hos oss. Våra fastigheter omfattar allt från kulturminnesmärkta byggnader till
modern nyproduktion. Några hus som blivit
riktiga lokalkändisar är kommandobryggorna
i Västra Järnbrott, Tomtehuset i Vasastan, den
gamla kiosken Lyktan i Kortedala och såklart
våra hus i Haga.

dagliga arbetet och när vi planerar för framtiden. Vår storlek gör att vi har en stor möjlighet att bidra till en hållbar utveckling. Vi kan
agera långsiktigt i det egna arbetet och ge våra
hyresgäster förutsättningar att ta ansvar för
att själva minska sin miljöpåverkan. Vårt miljöarbete styrs bland annat av Göteborgs Stads
lokala miljömål och miljöpolicy.
Jobba hos oss
På Bostadsbolaget arbetar omkring 350 personer inom en mängd yrkesroller. De flesta
arbetar nära våra hyresgäster ute i något av
våra bostadsområden medan andra arbetar
på stödenheterna på huvudkontoret i centrala
Göteborg.

Samhällsengagemang
Vi tar bland annat ansvar för bostadsförsörjningen, arbetar för att ge våra hyresgäster inflytande i boendefrågor och skapar
förutsättningar för att de ska kunna utveckla
sin egen välfärd. Det innebär bland annat att vi
skapar nya jobbtillfällen och via fastighetskontoret förmedlar lägenheter till personer utanför
den ordinarie bostadsmarknaden.

För att jobba hos oss krävs engagemang och
vilja att vara med och delta i förändringsarbete
och göra skillnad i ett större sammanhang. Dessutom att man tycker om att jobba med människor i vardagssociala miljöer och har intresse
för samhällsfrågor i stort.

Vi arbetar också med föreningar och organisationer inom idrott, kultur och samhällsfrågor
med olika föreningar som erbjuder meningsfull
sysselsättning, framför allt för ungdomar, i våra
bostadsområden.

Framtidsspaning
Vi ser framförallt störst rekryteringsbehov för
Fastighetsvärdar, projektansvariga och förvaltare, Vi kan också se ett ökat behov också av
kompetens kring social hållbarhet och trygghetsskapande arbete kopplat till vårt utökade
uppdrag i våra utvecklingsområden.

Hållbarhet
Vi ingår i Framtidenkoncernen som har
fått i uppdrag av Göteborgs Stad att skapa
förutsättningar för en hållbar stad. Både i det
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Familjebostäder
Verksamheten
Familjebostäder är ett av de allmännyttiga
bostadsbolagen i Göteborg. Vi har stort fokus
på att underhålla och renovera våra fina fastigheter och lägenheter som finns i stort sett
alla av Göteborgs områden. Vi har under de
senaste tio åren byggt många nya fastigheter,
bland annat i ett helt nytt område, Nya Hovås där de sista av våra totalt 369 bostäder står
klara i höst. Karaktäristiskt för oss är att vi är
Sveriges största trähusägare i och med ett stort
fastighetsbestånd av Landshövdingehus, vilket
är unikt för Göteborg. Vi har även konstnärlig
utsmyckningen på Siriusgatan i Bergsjön som
är värd att nämna.

het, i slutet av detta år startar införandet av en
hyresgästapp, i vilken våra hyresgäster får ny
information och där de själva utför många tjänster som boka tvättstuga, anmäla fel, svara på
enkäter, få svar på frågor osv.
Jobba hos oss
Fastighetsbolag av vår storlek har vi många
yrkesroller. Olika befattningar och yrkesroller
kräver olika utbildningar. Men det som alla behöver gilla för att trivas här är att jobba med
människor. Vi har ett stort kundfokus och finns
här för våra hyresgäster. Vi gör skillnad för dem
varje dag, i det viktigaste av allt - deras hem
och bostad. Det innebär att det vi alla gör på
Familjebostäder är viktigt på riktigt!

Samhällsengagemang
För oss är det mycket viktigt att våra hyresgäster ska trivas i sitt boende och känna sig
trygga. Ett sätt är att skapa många arbetstillfällen för unga. Totalt erbjöd vi 222 ungdomar feriejobb i sommar. Varav de flesta var i Bergsjön
där 161 ungdomar jobbade med att städa, måla
och fixa. Jobb till många och finare i området!

Framtidsspaning
Ett bekvämt boende med stöd av ny teknik och
inte minst stort fokus på klimatet. Sen kommer aldrig krav på god service, att det är rent
och snyggt försvinna. Och därmed tryggt och
trivsamt. Kanske kommer även framtida hyresgäster i större grad ha en önskan och förväntan
på möjligheter till tex självhushållning även om
man bor i stan, vilket skulle innebära att stadsodling och gröna områden inom bostadsområden och staden blir viktigare.

Hållbarhet
Familjebostäder deltar i Allmännyttans Klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att
de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara
fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Allt mer i
vårt samhälle digitaliseras. Även vår verksam-

Med fokus på ny teknik, klimat- och miljöfrågor
innebär att vi måste ha kompetens för att
arbeta med dessa frågor både i utveckling och
i förvaltning.
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Fastighetsakademin
Verksamheten
Fastighetsakademin är en branschägd yrkeshögskola som sedan 20 år utbildar nya medarbetare
till fastighetsbranschen. Skolan har i dagsläget fyra olika utbildningar; Fastighetsförvaltare, Teknisk Förvaltare, Fastighetsingenjör samt Fastighets- och energitekniker. Utbildningarna som alla är
eftergymnasiala är 1,5–2,5 år långa.
Skolan ägs sedan 2016 av ett 60-tal, fastighetsföretag eller verksamheter med motsvarande
verksamhet, från främst Västsverige. Sedan starten 1999 har över 2 500 studenter utbildats på
Fastighetsakademin. Behovet av nya medarbetare, på alla nivåer är mycket stort. Byggtakten
har varit och är fortsatt hög i Sverige och allt som är byggt måste förvaltas. Dessutom är renoveringsbehoven från många gamla fastigheter, inte minst från miljonprogrammen från 60- och
70-talen, i mycket stort behov av upprustning.
Plugga hos oss
Fastighetsbranschen erbjuder en rad spännande yrken. Här kan man arbeta med teknik, juridik,
ekonomi, kunder och inte minst energieffektivisering. Allt detta i en bransch som inte flyttar
utomlands eller påverkas av konjunktursvängningar. För att börja plugga hos oss ska du utöver
att ha en gymnasieexamen även har matematik 2 samt svenska 2.
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Framtidens Fastighetslabb
Verksamheten
Framtidens Fastighetslabb är ett upplevelsebaserat lärcenter om fastighetsbranschens
bidrag till Göteborgs pågående stadsutveckling dit skolklasser är välkomna att göra kostnadsfria studiebesök. (se hemsidan www.framtidensfastighetslabb.se)

och tycka om att handleda barn, unga och vuxna i grupp. Vår koordinator är legitimerad lärare och har undervisat på gymnasienivå i 15 år
i bl.a. Samhällskunskap och Geografi tidigare.
Under ett besök så behandlas flera olika yrkesroller inom fastighetsbranschen samt dess
bidrag till samhällsutvecklingen i städer.

Vi har coronaanpassat vår verksamhet och
kan under höstterminen 2020 ta emot grupper med upp till 10 personer åt gången och vår
leg. lärare Louise Rickardsson kan genomföra
workshops ute på skolorna för dem som har
svårt att transportera sig. Hon har även tagit
fram studiematerialet som är kopplat till Futureskills-montern och det kommer finnas på
Fastighetslabbets hemsida även efter mässan.
Hållbarhet
Hållbarhetsperspektivet är genomgående i hela
vår verksamhet. Vi har olika pedagogiska inriktningar mot olika skolämnen (som presenteras
på hemsidan) och för SO finns ett upplägg just
mot hållbar samhällsutveckling i städer, utifrån
ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv. I teknik-, hemkunskap och bildinriktningen belyses hållbarhetsperspektivet utifrån de
ämnena under besöket.
Jobba hos oss
För att jobba som guide på Framtidens Fastighetslabb, dvs vara med och ta emot skolklasserna så behöver du ha slutat gymnasiet
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John Ericsson Institutet
Verksamheten
John Ericsson Institutet (JEI) är en specialiserad utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan med
utbildningar i fastighetssektorn. Vi samverkar med ledande företag i branschen och tillhandahåller
utbildningar som är anpassade för arbetslivet. Utbildningarna är distanssäkrade och berättigar
till CSN. Hos oss kan du studera YH-utbildningar inom fastighetsbranschen som sträcker sig över
2 - 2,5 år. Du kan även få spetskompetens inom ett visst område med en av våra kortare YH-utbildningar.
Plugga hos oss
John Ericsson Institutet har flera spännande utbildningar att välja mellan. Gemensamt för alla utbildningar är att du behöver grundläggande berhörighet för att ansöka. Vissa utbildningar kräver
även att man har särskild behörighet inom exempelvis Matamatik B/2a.
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HSB
Verksamheten
HSB Göteborg är en del av HSB-rörelsen, Sveriges största bostadsorganisation! Vi är en kooperativ rörelse som samverkar för alla medlemmars bästa. I nuläget förvaltar HSB Göteborg
närmare 400 bostadsrättsföreningar, men inte
nog med att vi arbetar med förvaltning pågår
flera nyproduktionsprojekt. Samt arbetet med
att skapa framtidens boende, bland annat genom HSB LivingLab med över 100 genomförda
studier (till exempel med NASA!) med verkliga
hyresgäster som boenden i vår testmiljö! Psst,
visste ni att: Sopnedkast, badrum, barnstugor,
funktionella kök, tvättstugor med elektriska
maskiner och bredband åt alla är några exempel på nyheter som HSB introducerat genom
åren.

ta för de människor som hamnat utanför. Som
en starkröst i bostadsbranschen har även HSB
tagit spets på att hantera hur vi ska få unga
människor in på bostadsmarknaden! Genom
”HSB Dela” går HSB in och köper bostaden tillsammans med den unga bospararen, HSB går
in med 50% av kontantinsatsen i form av en
investering vilket medför enklare banklån och
mindre kapitalkrav för den unga boende köparen!
Jobba hos oss
Att jobba hos oss kan innebära väldigt många
olika spännande roller och interna resor! Vi har
en roll för de flesta alltifrån inga krav på tidigare erfarenheter till mer avancerade krav som
kräver högskoleutbildningar. Inom vår tekniska
förvaltning finner ni allt ifrån lokalvårdare till
elektriker som är med och planerar inför kraven
för elbilars påverkan på bostadsrättsföreningar. En av våra största yrkesroller är förvaltare
där det krävs 2,5års YH utbildning.

Hållbarhet
Hållbarhet och miljö är viktiga frågor för oss
inom HSB, där vi försöker arbeta med det genom hela organisationen. Alla nya byggnader som uppförs genom HSB ska ha minst Miljöbyggnad Silver vilket är en miljöcertifiering.
Vi strävar också alltid att miljödiplomera och
ISO Certifiera hela verksamheten och ser till att
arbetet med att få till en certifieringarna inte
bara blir ett papper utan medför en riktig och
ständig förändring mot ett hållbarare samhälle!
Löpande håller vi på med att digitalisera våra
arbetssätt och elektrifiera vår maskinpark.
Vi på HSB Göteborg engagerar oss bland annat
även i Göteborgs Stadsmission för att underlät-

Framtiden
Framtiden för en karriär inom HSB Göteborg
är ljus! Vi söker ofta förvaltare för att stärka
våra administrativa tjänster, samt allmänna
roller inom tjänstemannasektorn. Något som
vi ser som framtidsjobb är elektriker, VVS
tekniker och vassa medarbetare inom fastighetsskötsel! Vi står inför ett generationsskifte där vi ser otroligt goda förutsättningar
för en givande karriär inom dessa yrken!
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Poseidon
Verksamheten
Poseidon är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Vi äger och förvaltar drygt 27 200
hyresrätter runt om i staden. Hos oss bor cirka
60 000 hyresgäster – eller närmare var tionde
göteborgare. Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag och ingår i Framtiden-koncernen. Poseidons 289 medarbetare jobbar varje dag med
att ge service till hyresgästerna och utveckla
våra bostadsområden till trygga och trivsamma hem. Våra fastigheter är allt ifrån sekelskifteshus till miljonprogramsområden och nybyggda hus – från Lövgärdet i norr till Frölunda
torg i söder.

mötesplatser och sysselsättning för våra hyresgäster.
Hållbarhet
Som bostadsbolag kan vi jobba med både vår
egen och våra hyresgästers miljöpåverkan. Det
gör vi på flera sätt, bland annat genom att satsa på utbyggnad av solceller, effektivisera vår
energiförbrukning och uppmuntra våra hyresgäster att minska sitt avfall.
Jobba hos oss
Yrkesroller hos Poseidon är flera: husvärd, miljövärd, fastighetsingenjör, fastighetsförvaltare,
projektchef och projektledare, utemiljö- och
kretsloppsansvariga, ekonomer, IT, boendeutvecklare etc.
De flesta tjänster kräver ofta en YH eller högskoleutbildning inom adekvat område.

Samhällsengagemang
Att förvalta och underhålla fastigheter är kärnan i vår verksamhet. Men vi har ett uppdrag
som går långt utanför lägenhetsdörren. Att
bygga det hållbara samhället för framtiden är
vår övergripande vision. För oss handlar det
om att bidra till en hållbar stad ur flera perspektiv – att bygga bostäder för fler, skapa trygga bostadsområden och bidra till en jämlik
stad. Ett tydligt uppdrag för oss är att medverka till att det inte finns några särskilt utsatta
områden i Göteborg om fem år. Det är en rejäl
utmaning, men som bostadsbolag har vi stora
förutsättningar att göra skillnad på riktigt.

Framtidsspaning
Fastighetsnära tjänster som husvärd och
miljövärdar där det bl.a. är en stor pensionsavgång. Projektledare/ingenjörer då vi har
många renoveringsprojekt på gång. Men då vi
är ett allmännyttigt bolag och har ett uppdrag
att utveckla staden och utsatta områden, kan
det även behövas tjänster som arbetar med
stadsdelsutveckling, boendeutveckling.

Förutom en effektiv förvaltning med ordning
och reda jobbar vi med allt ifrån läxhjälp, stöd
till föreningar, trygghetsvärdar, samverkan, nya
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Stena Fastigheter
Verksamheten
Stena Fastigheter äger ca 7000 lgh i Göteborg
utspritt i centrum och i ytterområdena såsom
Tynnered, Kortedala. I Centrum förvaltar vi
Familjen Steens egna fastigheter som endast
är röda tegelhus. Vi äger Danmark- och Tysklandsterminalen där Stenabåtarna utgår ifrån.

vecklare. För de olika rollerna krävs olika mycket utbildning. För att bli förvaltare behöver
man har en utbildning inom det, Fastighetshef
kräver lite mer ekonomibakgrund, Projektledare behöver ha en utbildning inom bygg ex
från Chalmers.
Framtidsspaning
Vi kommer behöva projektledare, Projektchefer,
Affärsutvecklare och Förvaltare. För varje nytt
område som Stena Fastigheter köper behövs
personal.

Samhällsengagemang
Vi på Stena Fastigheter är väldigt stolta över att
ha Relationsförvaltning i våra områden. Vi har
patent på namnet och har vunnit utmärkelse
för vårt arbete med Relationsförvaltning. Det
innebär att vi har personal som har som arbetsuppgift att engagera våra hyresgäster, se till
att det finns aktiviteter för barnen och utför
trygghetsåtgärder. Vi ger ca 300 ungdomar
som bor i våra arbeten chans till sommarjobb
varje år. VI är engagerade i MY Dream Now och
har Läxhjälp till hyresgästerna.
Hållbarhet
Vi arbetar alltid med hållbarhet i våra projekt
och i vår förvaltning såsom energibesparing,
återvinning mm. Men även med den sociala
hållbarheten genom Relationsförvaltning.
Jobba hos oss
Vi har många olika roller och rollerna förändras och man kan utvecklas inom sin roll eller
inom företaget. Exempel på roller är Förvaltare,
Fastighetschef, Uthyrare, Fastighetsvärd, Projektledare, Ekonom, Kommunikatör, Affärsut-
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Wallenstam
Verksamheten
Wallenstam är ett företag som gör mer än förvaltar hus. I nära samarbete med staden arbetar
vi för att skapa trygga platser och områden
som människor vill bo i, arbeta i och besöka. Vi
bygger, utvecklar och förvaltar hem och kommersiella lokaler.

barn, Mitt liv, Pixbo Wallenstam, Stiftelsen Läxhjälpen, Project Playground med flera.
Hållbarhet
Wallenstam verkar för långsiktig hållbarhet för
företag och människor. Vi jobbar aktivt med
handlingsplaner för att minska miljöbelastningen genom att minska vår egen energiförbrukning och vara är självförsörjande på grön
el genom egen produktion. I vårt hållbarhetsarbete har vi valt att prioritera fem globala mål
inom FN:s Agenda 2030. Dessa är jämställdhet,
hållbar energi för alla, anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt, hållbara städer och
samhällen samt att bekämpa klimatförändringarna.

Vi värnar om hyresrätten som boendeform och
är ett av de största privata bostadsbolagen i
Sverige med hyreslägenheter i attraktiva lägen
i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Ett av de
större områden som vi nu utvecklar i Göteborg
är Kallebäcks Terrasser med 1 800 nya hem och
20 0000 kvadratmeter kommersiella ytor.
Samhällsengagemang
Vi arbetar för att vara en engagerad samhällsmedborgare på olika sätt. Våra insatser fokuseras främst till de geografiska områden där vi
verkar och med fokus på att:

Jobba hos oss
Kan du relatera till våra kärnvärden: respekt, utveckling och engagemang? Då kanske du vill
bli vår nya kollega! Hos oss kan du tillexempel
bli Fastighetsförvaltare, Byggprojektledare,
Ekonom eller Social media expert. Ganska brett
va?

- stödjer utsatta grupper eller de som står utanför samhället
- motverka utanförskap, bidra till ungdomsverksamhet, trygghet och säkerhet
- bidra till en positiv utveckling av samhället
- stödja forskning och utveckling för långsiktig
hållbarhet.

Framtidsspaning
Är du genuint intresserad av människor och
känner ett engagemang för kundrelationer och
dina kompisar eller kollegor? Rent yrkesmässigt ser vi ett stort behov av Byggprojektledare, Driftoptimerare och även Ekonomer.

Vi har ett stort engagemang i Räddningsmissionen, Barn i nöd, BRIS, Gunnebo Slott och
Trädgårdar, Göteborgs Stadsmission, Maskros-
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