
Vi bryter gränserna



Följande företag och organisationer deltar i årets traineeprogram:

Traineeprogrammet som går på  
tvären inom samhällsbyggnadssektorn 
Traineerna i Framtidens samhällsbyggare är drivna och välutbildade medarbetare 
med insikt om och förståelse för de drivkrafter och den affärsmässighet som styr 
näringsliv och politik.

Under året i programmet skapar de, med hjälp av handledare och mentorer, ett 
unikt nätverk i branschen blir de förändringsagenter som branschen behöver för 
ett mer effektivt byggande.

Läs vad traineerna säger själva på deras blog: www.framtidenssamhällsbyggare.se

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



Namn: Mohammed Daebes
Utbildning: Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad, Luleå tekniska universitet
Tjänst: Anläggningsingenjör på Peab Anläggning AB

Byggbranschen står inför stora utmaningar som kräver samarbete mellan 
arkitekter, entreprenörer, konsulter och fastighetsförvaltare men även mellan 
den offentliga och den privata sektorn. För att lyckas måste vi skapa en 
förståelse för varandra. Under traineeåret arbetar vi även med ett intressant 
gränsöverskridande stadsutvecklingscase som sätter oss på prov och verkligen 
gör oss till framtidens samhällsbyggare.

Namn: Anna Wetterberg
Utbildning: Väg- och vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola
Tjänst: Biträdande projektledare, Framtiden Byggutveckling AB

Jag ser programmet som en unik chans att få en kickstart i karriären. Ett stort 
bidrag till detta är det stöd i form av utbildning i verktyg för gruppdynamik 
och personlig utveckling som vi får. Trycket på att staden ska utvecklas med 
bostäder, lokaler och infrastruktur ställer höga krav på oss som arbetar 
med samhällsutveckling att ta ett helhetsgrepp. Alla måste försöka se från 
perspektivet ”vad är bäst för Göteborg”.

Namn: Alexandra Blennow
Utbildning: Architecture and Urban Design, Chalmers tekniska högskola
Tjänst: Planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad

Jag sökte till Framtidens samhällsbyggare för att jag såg en möjlighet att 
komma in i arbetslivet och lära känna mer än en arbetsplats. Jag vill arbeta med 
stadsplanering för att jag vill bidra till att utveckla samhället. Stadsutvecklingen 
måste hänga med i samma fart som resten av samhället. Vi måste skapa samsyn 
och jobba mot samma mål – därför behövs traineeprogrammet!



Som trainee får du:

• En utvecklande och spännande yrkesstart

• Utbildning i personligt ledarskap

• Unika nätverksmöjligheter

• Delaktighet i verkliga stadsutvecklingscase

• Kunskap om olika aktörers roller och affärsmetoder

• Enastående karriärmöjligheter

Mer information:

www.framtidenssamhallsbyggare.se


