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Tycker du om variation och ha 
frihet att kunna planera din dag? 
Då kan HSB Göteborg ha jobbet 
för dig. Är du intresserad av eko-
nomi, vill bli byggingenjör eller 
ha ett fysiskt arbete som fastig-
hetsskötare? Hos oss finns något 
för alla.
 
Det finns många möjliga vägar att gå 
och utvecklas om du vill jobba på HSB. 
Vad tycker du är mest intressant?

EXPERT PÅ UTVECKLING
Att utveckla det goda boendet är vårt 
uppdrag. Många som jobbar hos oss 
är specialiserade på just utveckling, till 
exempel:
• Energirådgivare
• Byggingenjörer
• Förvaltare
• Ekonomer

JOBBA TILLSAMMANS
Vill du ha ett jobb där du möter andra 
människor finns många intressanta  
yrken hos HSB, till exempel:
• Fastighetsskötare
• Servicetekniker
• Jurister

PRAKTISERA HOS OSS
HSB Göteborg har utbildade handle-
dare för att kunna ta emot dig under 
din praktik. Vi samarbetar främst med 
Fastighetsakademin, Framtidsgymna-
siet och Lindholmens Tekniska Gym-
nasium.

TEKNIK OCH FRAMTID 
Våra hus blir mer digitala och då behö-
ver vi också bli det. HSB satsar stort på 
digital utveckling. 

Förresten har du hört talas om HSB 
Living Lab? I det här levande experi-
menthuset bor studenter och forskare 
för att hitta lösningar på framtidens 
boende. 
 
VAD ÄR HSB?
HSB ägs av 600 000 medlemmar och 
all vinst går till att utveckla framtidens 
boende. Vi är ett företag med schyssta 
värderingar och bra anställningsvill-
kor. HSB har flera utmärkelser inom 
hållbarhet, vilket visar att vi tar vårt 
miljömässiga, ekonomiska och sociala 
ansvar för framtiden.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Hos HSB Göteborg kan du jobba med mycket annat 
också, vi har mer än 20 olika yrken. Nyfiken? Läs mer 
på hsb.se/jobbahososs

Stort framtida rekryteringsbehov inom rollerna fastig-
hetsskötare, förvaltare och ingenjörer.

UTBILDNINGSVÄGAR
Fastighetsskötare behöver gymnasieutbildning inom 
VVS och fastighet eller eftergymnasial utbildning. Som 
förvaltare, servicetekniker, energirådgivare och krävs 
som lägst YH-utbildning. Rollerna ingenjör, ekonom och 
kommunikatör kräver alla högskoleutbildning.

KONTAKT
Josefine Ågren, josefine.agren@hsb.se
Amanda Runebrant, amanda.runebrant@hsb.se

ADRESS
HSB Göteborg
Sven Hultins plats 2 
412 58 GÖTEBORG

Webbplats: www.hsb.se
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