fastighetsbranschen
behöver dig

–Jag jobbar inom
fastighetsbranschen
Fastighetsbranschen erbjuder flera
karriärmöjligheter. Gymnasieprogrammet är brett och man lär
sig allt från el och tekniska system
till fastighetsvård och IT. Vill man gå
vidare kan man läsa på yrkeshögskola
eller högskola till fastighetsingenjör
eller fastighetsförvaltare. Många
företag har interna kurser och
fortbildningar.

Fastighetsbranschen utvecklas mer och mer
mot miljö och hållbarhet. De flesta företag
arbetar med hållbarhet på olika sätt.
Tekniska system utvecklas för att spara
energi och minska utsläpp. Källsortering av
avfall, energiglasfönster och LED-belysning
blir allt vanligare. Men miljö och hållbarhet
handlar också om människors boendemiljö,
om trygghet och bemötande.

–Jag bidrar till en bä
ttre miljö
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–Jag kan u
Lena Nyquist
I det här jobbet har man aldrig tråkigt.
Arbetsdagarna varierar hela tiden, oavsett
om man jobbar i lägenhetshus eller en
shoppinggalleria. Arbetet handlar om både
teknik och människor, om att vara kreativ
och lösa problem. Man ser till att allting
fungerar, från ventilation och avlopp till
lamporna i utebelysningen. Man hjälper
hyresgäster och ser till att de trivs.

–Jag styr min tid själv

Verksamhetschef, FU
Fastighetsbranschen behöver DIG!
Vi söker dig som vill arbeta i en bransch som är både teknisk och social.
Det utbildas alldeles för få personer idag och stora pensionsavgångar väntar.
Arbetsgivarna står på kö för att anställa ny personal och kommer att behöva
anställa mer än 1 000 personer om året under de närmaste 10 åren. I vår
bransch har du stora möjligheter att utvecklas och göra karriär. Vi har många
yrkesroller, på gymnasienivå finns fastighetstekniker, fastighetsskötare och
fastighetsvärd. Sedan kan du, om du vill, läsa vidare till fastighetsingenjör
eller fastighetsförvaltare.
Tillsammans arbetar vi för att ge bästa service till människorna som bor,
shoppar och arbetar i våra fastigheter.
Vill du bli en av oss är du mer än välkommen!

Fastighetsbranschen behöver dig
Vill du:
• Ha möjlighet att få jobb direkt efter gymnasiet
• Ha ett varierande och fritt arbete
• Arbeta med både händer och hjärna
• Träffa många nya människor
• Använda din kreativitet för att lösa nya utmaningar
• Jobba i en bransch med gröna jobb
• Ha goda karriärsmöjligheter
Då hoppas vi att du tar den snabbaste vägen till fastighetsbranschen.
Gå gymnasiets fastighetsinriktning och bli ett proffs!
Efter gymnasieprogrammet kan du bland annat arbeta med:
•

Skötsel av inre och yttre miljö kring fastigheterna, till exempel utföra
reparationer i allmänna utrymmen och inne i lägenheter och lokaler.
Skötsel av gårdsytor och lekplatser, träd och växter. Arbete med
återvinning. Tillkalla specialister till större reparationer.

•

Drift, underhåll och skötsel av fastighetens tekniska system, så dessa
fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästernas förväntningar.

•

Bemöta boende och ha hand om deras hemmiljö. Se till att allt är helt,
rent och fungerar. Göra så de boende känner sig nöjda och trygga.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) företräder fastighetsbranschen i
utbildnings- och kompetensfrågor och finansieras genom kollektivavtal mellan
arbetsmarknadens parter.
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