Yrkesintervjuer fastighetsbranschen

Möt personal från
fastighetsbranschen i Göteborg!
Vad gör en förvaltare egentligen? Är du praktiskt lagd och gillar att arbeta med händerna?
Kan man jobba med tv-spelsutveckling inom fastighetsbranschen? Dessa och många andra
frågor kan du få svar på om du kollar in de yrkesintervjuer som finns på Framtidens
Fastighetlabbs Youtubekanal, och som först spelades in till den digitala ungdomsmässan
Future Skills 2020.

Årskurs: 6 – 9
Område: Studie- och yrkesvägledning, SO
Upplägg: Enskilt eller i grupp, muntligt eller skriftligt
Tidsåtgång: från 30 min
Klicka här för att komma till yrkesintervjuerna.

Du kan också söka efter Framtidens
Fastighetlabb Göteborg på Youtube.

Om du vill veta mer om Framtidens Fastighetlabb eller de fastighetsbolag som förekommer i
yrkesintervjuerna kan du klicka på deras loggor:

Möt personal från
fastighetsbranschen i
Göteborg!
Läs informationen i början av dokumentet och kolla av med din SYV/lärare hur du ska göra
uppgiften innan du börjar. Ska du jobba muntligt eller skriftligt, enskilt eller i grupp och hur
länge? Kom ihåg att alltid redovisa dina källor.

1. Kolla på en eller flera av yrkesintervjuerna, de är som längst 20 min långa. Svarar du
på frågorna till bara en av yrkesfilmerna tar det totalt ca 30 min. Vill du kolla på fler
och jämföra dem så kan mer tid användas.

2. Skriv upp titeln på den yrkesintervju du vill börja med. Se till att få med personens
namn, yrkestitel och fastighetsbolag personen arbetar för. Ska du lämna in uppgiften
skriftligt så lägg in länken till intervjun också.
a) Vad handlar intervjun om i stora drag?
b) Finns det ord och begrepp du tycker är svåra? Skriv upp några av dem och ta reda på vad
de betyder!
c) Vilka utbildningar har personen gått och/eller vilka yrken har personen haft tidigare innan
detta jobb?
d) Vad verkar vara bra att kunna (färdigheter) och hur verkar man behöva vara som person
(egenskaper) för att jobba med det som intervjun handlar om?
e) Vilka ämnen i skolan verkar vara bra att kunna i detta jobb? Kan du komma på flera? På
vilket sätt? (Om du vill kan du göra det till en tävling: 1p per motiverat ämne!)
f)

Finns det något som personen berättar som låter intressant för dig? Varför/varför inte?

3. Om din SYV/lärare säger att du ska kolla på flera av yrkesintervjuerna kan du jämföra dem.
Svara först på frågorna ovan, sedan på dessa:

a) Vilket av yrkena verkar lättast/svårast/roligast/viktigast/mest utmanande osv
(och varför)?
b) Vilket av yrkena har längst utbildningsväg (alltså kräver mest utbildning, och
vilken sorts utbildning)?
c) Googla genomsnittslönen för yrkena – vad påverkar lönen i yrket, tror du? (Ska
du lämna in uppgiften skriftligt så kom ihåg att lägga in länkarna till de löner du
fick fram, var uppmärksam på hur gammal informationen är).
d) Hur samarbetar yrkena för att förvalta (ta hand om) våra fastigheter och
bostadsområden?
e) Vilket av yrkena skulle du själv passa som – du måste välja något av dem och
motivera det!
f) Om du blev taggad på riktigt i uppgift 3e– kolla upp utbildningar som leder till det
yrket!
g) Om du tvingades välja ett yrke i uppgift 3e som du inte kan tänka dig egentligen –
vilka andra liknande yrken finns det som du kanske kan bli mer taggad på? Kolla
upp utbildningsvägar till det – ofta kan samma färdigheter och egenskaper
användas till flera yrken i olika branscher!’
Tips till pedagogen:

4.

Låt varje elev välja varsin yrkesintervju, men se till att det blir
olika. Låt dem sedan göra jämförelsen tillsammans.

Hur jobbar fastighetsbranschen med samhällsutveckling?

-

Hållbarhet och sociala frågor är ämnesområden ni pratar om i
bl.a. SO. Lyssna på en eller båda presentationerna och gör
frågorna vid sidan.

-

a) Vad gör en hållbarhetsansvarig inom Familjebostäder?
b) Vad gör en socionom inom HSB?

-

Hur jobbar Karin/ Sandra
med hållbarhet eller
sociala frågor inom sina
bolag? Ge exempel!
Vilken bakgrund har
Karin/ Sandra? Vilka
utbildningar har de gått
och vilka tidigare jobb
har de haft? Hur
hamnade de i
fastighetsbranschen,
liksom?
Fastighetsbranschen är
väldigt bred. Skulle något
du är intresserad av
kunna leda till ett jobb
hos oss i framtiden?

