
Välkommen som företag eller organisation till den femte 
omgången av traineeprogrammet med start september 2018

Vill du gå på tvären för 
framtidens samhällsbyggande?



Hittills har dessa företag och organisationer deltagit i Framtidens samhällsbyggare:

Göteborg står inför stora utmaningar under de kommande decennierna. Att säkerställa ett 
kvalitativt och effektivt samhällsbyggande är av stor betydelse för hela regionen.

Framtidens samhällsbyggare är traineeprogrammet som utmanar och överbryggar traditionella 
gränser inom samhällsbyggnadssektorn. Både privata företag och offentliga organisationer deltar, 
vilket ger de medverkande organisationerna unika möjligheter att utvecklas och öka sin kunskap och 
förståelse för andra aktörer i branschen. 

Målet med traineeprogrammet är ökad effektivitet i hela samhällsbyggnadssektorn. Det når vi 
genom att årligen utbilda en grupp traineer som genom ökad förståelse för helhet, kommunikation 
och processer utgör programmets kärna. Med samverkan, breddningsperioder och gemensamma 
utbildningar för handledare och mentorer bygger vi samtidigt nätverk som gynnar hela sektorn. 

Fakta om traineeprogrammet

• Pågår totalt 14 månader
• Tillsvidareanställning i ett företag eller en organisation
• Breddningsperioder i tre andra företag eller organisationer
• Gemensamt stadsutvecklingscase
• Utbildningsdagar i personlig utveckling, kommunikation och grupputveckling
• Mentorskap av en erfaren person i branschen



Det främsta skälet att delta i traineeprogrammet är att det hjälper Peab att 
utveckla framtidens ledare samt att det skapar nya relationer och möjligheter till 
samverkan med övriga samhällsaktörer. Våra medarbetare får genom traineerna en 
viktig återkoppling och ett utvidgat nätverk vilket resulterar i en öppenhet som är 
väldigt positiv för alla.

Externt bygger Peab relationer med sina intressenter i omgivningen som på sikt ger 
ett hållbarare samhälle. Traineerna får ett unikt kontaktnätverk och en ovärderlig 
träning redan från början som annars kan ta åratal att bygga upp. Helt enkelt en 
raketstart där de ser hela spelplanen direkt!

Annette Linton, personalchef Peab

Framtidens samhällsbyggare är ett mycket bra traineeprogram med ett 
genomtänkt innehåll och hög kvalitet. Vår rekrytering har varit lyckosam och det 
är tydligt att traineeprogrammet lockar unga engagerade människor.

Genom traineernas branschöverskridande breddningsperioder får vi större 
förståelse för andra verksamheter. Det är grunden för det samarbete som krävs för 
att kunna göra skillnad i samhällsbyggnadssektorn.

Funderar man på att starta ett eget traineeprogram så behövs inte det. Det finns 
redan ett som är väl utvecklat, testat och som ger resultat.

Martin Blixt, vd Framtiden Byggutveckling AB

Som deltagande organisation får vi genom traineerna inblick i olika aktörers 
processer och utmaningar. Det skapar ökad förståelse, vilket är helt nödvändigt för 
en bra stadsbyggnadsprocess. Traineeprogrammet ökar också vår dragningskraft 
som arbetsgivare. Vi lockar unga medarbetare som uppmuntras att tänka nytt – vi 
ligger i framkant.

Traineerna får en fantastisk möjlighet till personlig utveckling tidigt i yrkeslivet. 
Genom det gemensamma caset ser de vikten av samarbete och bygger ett stort 
nätverk som är värdefullt för dem själva, för oss och för stadsbyggandet generellt.

Agneta Hammer, Stadsbyggnadsdirektör Göteborgs Stad



Som arbetsgivare får du:

• Tillsammans med andra aktörer utveckla framtidens samhällsbyggare

• Bidra till nytänkande inom sektorn

• En attraktiv rekryteringsväg

• Medarbetare med sektorsövergripande kompetens

• Delaktighet i framtida projekt genom traineecase

Mer information: 
www.framtidenssamhallsbyggare.se

Ta chansen – nästa program 
startar i september 2018


