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Under februari-mars 2019 publiceras platsannonser på www.framtidenssamhallsbyggare.se



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. Traineerna blir de förändringsagenter som branschen behöver 
för ett mer effektivt byggande.

Läs vad traineerna säger själva på deras blogg: www.framtidenssamhallsbyggare.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

Hittills har dessa företag och organisationer deltagit i Framtidens Samhällsbyggare:



Namn: Nanette Cronemyr
Utbildning: Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad, Chalmers
Tjänst: Biträdande projektledare, Riksbyggen Bostad Väst

Framtidens Samhällsbyggare erbjuder ett helhetspaket. Det utmanar många traditionella 
traineeprogram som vanligen begränsar breddning inom ett och samma företag. Vi 
traineer får möjlighet att vara en del av ett större perspektiv inom branschen, vilket jag 
upplever uppmuntrar till dialog och förståelse mellan olika aktörer – privata som offentliga. 
Kombinationen av utbildning, casearbete och breddningsperioder på olika företag ger mig 
goda förutsättningar för att utvecklas i min yrkesroll, men också som person.

Namn: Naji Shabarek
Utbildning: Arkitektur Master Chalmers, Bachelor architecture Istanbul
Tjänst: Arkitekt White Arkitekter i Göteborg

För mig som nyutexaminerad arkitekt erbjuder Framtidens Samhällsbyggare en möjlighet 
att fördjupa förståelsen för hur olika aktörer förhåller sig till varandra och samarbetar. 
Givetvis med fokus på att hitta potential för förbättring. Breddningsperioder på olika 
organisationer och företag ger värdefull praktisk erfarenhet och en gemensam fallstudie 
går som en röd tråd genom utbildningen.

Namn: Amanda Ekenborn
Utbildning: Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad, master i Trafik- och stadsplanering, 
Lunds Tekniska Högskola
Tjänst: Plansamordnare, Göteborgs Stad, Trafikkontoret

Samhällsbyggnadsbranschen står inför stora utmaningar när det kommer till samverkan 
och det behövs nyckelpersoner som kan åstadkomma förändring. Genom att blanda 
traineer från olika delar i samhällsbyggandet skapas en brygga mellan aktörerna. 
Breddningsperioder i olika organisationer och ett spännande stadsutvecklingscase bidrar 
till att jag kan skapa ett brett nätverk och en känsla för andras drivkrafter. Framtidens 
Samhällsbyggare är en unik chans att utveckla mitt personliga ledarskap och få ett 
branschöverskridande helhetsperspektiv.



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


