
Anna
Projektledare på Framtiden Byggutveckling

”Det som är kul i mitt jobb är att jag är med i hela bygg-
processen, från det att marken ska planeras för bostäder, 
service och infrastruktur tillsammans med kommunen, 
till dess att bostäderna står färdiga att lämna över till för-
valtande bolag.”

Utbildningsväg: Jag gick Samhällsprogrammet på gymna-
siet, därefter tekniskt basår och Samhällsbyggnadsteknik 
på Teknisk Högskola.

Mattias
Trygghetsvärd på 

Gårdstensbostäder

”Mitt arbete i trygghetsgruppen 
innebär att vara på plats när hyres- 
gästen är hemma och är i behov av 
eventuell hjälp. Att kunna påverka 
människan samt samhället i stort. Att 
varje dag är unik där man kan vara 
med och påverka och skapa framtids-
tro för många.”

Utbildningsväg: Jag gick Hotell- och 
restaurang på gymnasiet och job-
bade sedan inom psykiatrin vilket gav 
mig en god erfarenhet inför jobbet 
som trygghetsvärd.

Jonas
kommunikatör GöteborgsLokaler

”Jag skulle tro att jag har ett av 
de mest kreativa och omväxlande 
jobben i fastighetsbranschen. I 
min yrkesroll gör jag allt från att 
skriva texter till att klippa film, 
fotografera, producera trycksaker 
och hantera bolagets hemsida och 
sociala media.” 

Utbildningsväg: Jag studerade 
media på gymnasiet och har job-
bat en stor del av mitt yrkesliv i 
tidningsbranschen. Många hög-
skolor erbjuder idag kommunka-
tionsutbilningar.

Maria
Uthyrare på Bostadsbolaget

”I mitt arbete som uthyrare är dagarna aldrig 
enformiga och jag har kontakt med många 
olika människor. Vi är en bra arbetsgrupp 
som har ett gott samarbete med varandra. 
Min dag känns bra när jag ser glädjen i en 
hyresgästs ögon när vi skriver på kontraktet 
för en ny lägenhet!”

Utbildningsväg: Jag har jobbat på kon-
tor innan jag blev uthyrare, men 
det krävs ingen specifik utbildning  
annan än gymnasieexamen, de personliga 
egenskaperna är viktigast.

Vilket yrke passar dig? 
Framtidens Fastighetslabb är ett lärcenter i Göteborg som ingår i 
Förvaltnings AB Framtiden, Sveriges största bostadskoncern. Vi 
ägs av Göteborgs Stad och tillsammans förvaltar vi nära 74 000 
bostäder – och det kommer att bli fler! Läs om våra yrken och gör 
vårt yrkestest på Fastighetslabbets hemsida. 

Framtidens Fastighetslabb presenterar: 

Yrken inom fastighetsbranschen

Sandra
Husvärd på Poseidon

”Förutom att husvärdsjobbet är tekniskt 
spännande och varierande har det en  
meningsfull social aspekt. Vi spelar en viktig  
roll i hyresgästernas vardag, och har en 
skön, familjär sammanhållning också inom 
bolaget. Det är bra att vara händig, jag  
utför det mesta själv istället för att boka in 
andra hantverkare.”

Utbildningsväg: VVS- och Fastighets- 
programmet på gymnasiet ger stor chans till 
jobb direkt. Sandra läste Teknisk förvaltare/ 
Fastighetsingenjör på yrkeshögskola efter 
gymnasiet och flera år inom restaurang-
branschen.
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Mikael
Säljare Egnahemsbolaget

”Den stora utmaningen med mitt jobb som säljare av 
nybyggda småhus och bostadsrätter är att man ska 
lotsa människor i att göra sin livs största affär utan 
att de har sett bostaden innan, eftersom den håller 
på att byggas. Men idag har vi bra verktyg så att vi 
kommer så nära verkligen som möjligt.”

Utbildningsväg: Högskoleförberedande gymnasium, 
sedan fastighetsmäklarutbildning på högskola/uni-
versitet.

Kajsa
Jurist på Störningsjouren

”Arbetet handlar om att utreda störningar och oriktiga 
hyresförhållanden. Som jurist hanterar jag ärendet från 
start, hela vägen till hyresnämnd och hovrätt. Lägenheter 
som friställs går tillbaka till bolagen och innebär att vi kan 
erbjuda en annan person i bostadskö ett korrekt första-
handskontrakt.”

Utbildningsväg: Högskoleförberedande
gymnasium, sedan juristexamen från 
högskola/universitet.

Veronica
Miljövärd på Familjebostäder

”Utemiljöerna skiljer sig väldigt mycket åt, så vad vi gör 
varierar mellan områden. Men du bör ha växtkännedom 
och behärska beskärning av träd och buskar. Dessutom 
behöver du ha körkort och viss maskinvana, för jobbet 
innebär att köra gräsklippare och traktor och använda 
olika trädgårdsredskap.”

Utbildningsväg: Trädgårdsinriktning på Naturbruksgym-
nasium eller eftergymnasiala trädgårdsutbildningar 
samt körkort.

Vill du veta mer om dessa och många fler yrken inom
fastighetsbranschen?

Till hösten 2021 kan du åter boka kostnadsfria fysiska be-
sök för din klass på Framtidens Fastighetslabb i Göteborg. 
Här kommer du att få uppleva fastighetsbranschens roll i 
pågående stadsutveckling genom att lösa kluriga uppdrag 
som går att knyta an till både undervisning och vägled-
ning. Det finns även digitalt material på vår hemsida som 
kan göras av alla, med handledning via länk om ni vill!

Följ oss på...
Facebook, Instagram

www.framtidensfastighetslabb.se
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FAKTA OM  
FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN
Förvaltnings AB Framtiden finns i Göte-
borg och är Sveriges största allmän-
nytta och bostadskoncern. Vi förvaltar 
nära 74 000 lägenheter och är ca 1 000 
anställda. Koncernen består av 8 bolag 
som presenteras ovan.

EXEMPEL PÅ UTBILDNINGAR
Yrkesprogram
VVS- och Fastighetsprogrammet, 
inriktning fastighet
Naturbruksprogrammet, inriktning 
trädgård
Högskoleförberedande program
Teknikprogrammet, alla inriktningar
Ekonomiprogrammet, alla inriktningar
Yrkeshögskolor
Fastighetsakademin
Newton 
John Ericsson Institutet

ADRESS
Bostads AB Poseidon
www.poseidon.goteborg.se

Bostadsbolaget
www.bostadsbolaget.se

Egnahemsbolaget
www.egnahemsbolaget.se

Familjebostäder i Göteborg AB
www.familjebostader.se

Framtiden Byggutveckling
www.framtiden.se/framtidenbyggutveckling

Gårdstensbostäder AB
www.gardstensbostader.se 

GöteborgsLokaler
www.goteborgslokaler.se

Störningsjouren i Göteborg AB
www.storningsjouren.goteborg.se
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