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Fastighetsbranschen ropar efter 
utbildade medarbetare. Hulya Ase-
nova-Ilieva och Calle Grådal valde 
att läsa på Fastighetsakademin i 
Göteborg, branschens egen skola. 
De fick jobb direkt.

Fastighetsakademin har utbildat 
över 2 000 medarbetare. Skolans 
studenter finns i dag på en rad olika 
befattningar – fastighetstekniker, 
fastighetsingenjörer, fastighetsförvalta-
re, projektledare, chefer, verkställande 
direktörer med flera.

– Fastighetsbranschen är under 
ständig utveckling. Det finns ett stort 
behov av tekniskt kunniga människor 
och jag vågar påstå att våra studenter 
är väldigt eftertraktade på arbets-
marknaden, säger Fastighetsakade-
mins rektor Ingemo Ilander.

Skolan ägs och drivs av ett 55 fast-
ighetsbolag i Västsverige, både kom-
munala och privata. Det gör skolan 
unik och garanterar att utbildning-
arnas innehåll uppfyller branschens 
krav och förväntningar.

BYTTE BRANSCH
Hulya Asenova-Ilieva jobbade inom 
skönhetsbranschen men kände att 

hon ville göra något annat.
– Jag kände att jag ville ha ett 

arbete där man gör något för sam-
hället. Att vara med och bidra till det 
goda samhället. Till exempel genom 
att vara med och bygga bostäder, 
skolor och annat. Jag kände att fast-
ighetsbranschen är något för mig och 
då kom jag i kontakt med Fastighets-
akademin, säger Hulya.

Hon valde att läsa till Fastighetsin-
genjör som är en tvåårig utbildning. 
Hulya tycker det är en stor fördel 
att skolans lärare har både teoretis-
ka och praktiska erfarenheter från 
branschen.

Hon vill också särskilt lyfta fram 
LIA-perioderna (Lärande I Arbe-
te). Det utgör ungefär 25 procent 
av utbildningarna. LIA-kurserna 
genomförs främst i fastighetsföretag 

och innebär att teoretiskt förvärvade 
kunskaper ska omsättas och tillämpas 
i praktiken.

– Lärande i arbete var en anled-
ning till att jag valde Fastighetsakade-
min. Där får man verkligen vara med 
om att det praktiska kopplas till det 
teoretiska, säger hon.

Hulya tog examen som Fastig-
hetsingenjör 2018. I dag jobbar hon 
som installationssamordnare på 
Bengt Dahlgren AB i Göteborg. Hon 
varvar kontorsarbete med jobb ute 
på byggen. Jobbet innefattar att vara 
med både vid projekteringen och 
under själva produktionen..

– Jag upplevde att det är lätt att få 
jobb. Bland annat därför att skolan 
har nära kontakt med branschen. 
Men allt hänger naturligtvis på att 
du presterar bra under studietiden, 
berättar Hulya Asenova-Ilieva.

KONTAKT MED MÄNNISKOR
Calle Grådal hade jobbat mycket 
med försäljning men ville byta inrikt-
ning. Den sociala biten, kontakten 
med människor, ville han ha kvar. 
Calle har också arbetat som egenfö-
retagare.

Valet föll på Fastighetsakademins 
utbildning till Fastighetsförvaltare. 
Den är på 2,5 år. Han hyllar också 
LIA-perioderna.

– Det var toppen. Man får för-
ankra dom teoretiska kunskaperna 
med det praktiska och vad man 
gör i verkligheten. Det är ju precis 
detta som branschfolket ägnar sig åt, 
förklarar Calle.

Strax före jul 2019 tog han sin 
examen som fastighetsförvaltare.

– Har man studerat på Fastighets-
akademin så är man eftertraktad på 
arbetsmarknaden. Majoriteten i min 
klass hade jobb redan innan examen. 
Det visar vilket gott renommé utbild-
ningen har, säger han.

Tidningen träffar Calle på hans 
jobb i Kungsbacka. Han är biträ-
dande förvaltare på fastighetsbolaget 
Aranäs.

– Jag stöttar upp den kommersiella 
förvaltaren och arbetar främst med 
kontrakts- och avtalshantering.

Aranäs äger bland annat köp-
centret Kungsmässan och där har 

företaget även sitt kontor.
– Det är extra spännande att få 

jobba med ett så stort köpcenter, 
säger Calle Grådal.

Fastighetsbranschen söker
fler utbildade medarbetare

Fastighetsakademins 
utbildningar
Fastighetsakademin 
erbjuder fyra Yh-
utbildningar:

Fastighetsförvaltare (2,5 år) 
för dig som vill ansvara för 
förvaltning, utveckling och 
förädling av fastigheter. 

Teknisk förvaltare (2,5 år) 
för dig som vill ansvara 
för driftoptimering, 
upphandling och utveckling 
av fastigheter.

Fastighetsingenjör (2 år) 
för dig som vill ansvara 
för byggnaders drift och 
underhåll samt deras 
tekniska installationer. 

Fastighets- och 
Energitekniker (1,5 år) för 
dig som vill ansvara för 
drift, skötsel och underhåll 
av fastigheters tekniska 
system.

Calle Grådal,
biträdande förvaltare på 
fastighetsbolaget Aranäs. 
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Hulya Asenova-Ilieva,
installationssamordnare 
på Bengt Dahlgren AB. 

Skolan brydde sig verkligen om att jag skulle nå framgång, säger Hulya Asenova-Ilieva som utbildat sig till fastighetsingenjör på Fastighetsakademin.


