
Välkommen som företag eller organisation till traineeprogrammet 

Framtidens Samhällsbyggare! Programstart i september.

Vill du gå på tvären för  
framtidens samhällsbyggande?



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

Hittills har dessa företag och organisationer deltagit i Framtidens Samhällsbyggare:



Genom att vi deltar i traineeprogrammet är vi med och skapar intresse hos 

studenter och medarbetare för framtida samhällsbyggnadsutmaningar; det är 

stort, komplext och väldigt intressant. Dessutom får vi möjlighet att tillsammans 

med våra traineer och representerade företag och organisationer i regionen 

lyfta frågan om hur vi ska klara framtida utmaningar inom samhällsbyggnad.

För oss är det ett sätt att skapa ett intresse för oss som ansvarstagande och 

engagerad samhällsbyggare. Traineerna får en fantastisk plattform med många 

kontakter på marknaden, samarbeten över yrkes- och företagsgränser samt en 

gedigen vidareutbildning genom programmets teoretiska och praktiska delar.

Johanna Engberg, ställföreträdande kontorschef White Arkitekter Göteborg

Att som företag delta i Framtidens Samhällsbyggare innebär att vi får chans att 

rekrytera ambitiösa och samhällsbyggnadsintresserade unga personer, med 

breda kontaktnät och en unik förståelse för helheten. Detta är mycket viktiga 

egenskaper inom bygg- och anläggningsbranschen då partneringsamarbeten 

mellan beställare och entreprenörer blir en allt vanligare projektform.

De senaste åren har Peab Anläggning Väst tagit emot mellan en och tre traineer 

från Framtidens Samhällsbyggare. I och med att det är få entreprenadföretag 

som deltar i programmet så känner vi att det är extra viktigt att vi kan erbjuda 

insyn i och erfarenhet av den dagliga verksamheten i våra projekt.

Johan Ekberg, avdelningschef, Peab Anläggning Väst

Traineeprogrammet ger oss möjlighet att få framtida medarbetare med unik 

kompetens från breddning i andra företag och organisationer – både privata 

och offentliga. Under 14 månaders tid får vi chansen att skräddarsy en framtida 

nyckelperson hos oss som på kort tid får ett nätverk i hela branschen.

Fastighetskontoret har anställt en trainee varje år sedan programmet startade 

och det har varit berikande för vår arbetsplats. Dessutom tror jag det ses som 

positivt bland unga att vi som arbetsgivare kan erbjuda traineeplatser.

Martin Öbo, fastighetsdirektör, Göteborgs stad



Som arbetsgivare får du:

• Tillsammans med andra aktörer utveckla framtidens 
samhällsbyggande

• Bidra till nytänkande inom sektorn

• En attraktiv rekryteringsväg

• Möjlighet att erbjuda programmet till befintligt anställda

• Medarbetare med sektorsövergripande kompetens

• Delaktighet i framtida projekt genom traineecase

Mer information:

www.framtidenssamhallsbyggare.se

Ta chansen – nästa program  
startar i september! 


