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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

• Utvecklingsdagar med fokus på individ, grupp och kommunikation

• Mentorskap av en erfaren person i branschen

Hittills har dessa företag och organisationer deltagit i Framtidens Samhällsbyggare:



Namn: Matea Corkovic

Utbildning: Masterexamen Stadsplanering, Blekinge Tekniska Högskola

Tjänst: Planarkitekt, Länsstyrelsen

Framtidens Samhällsbyggare är så mycket mer än ett traditionellt traineeprogram. 
Programmet möjliggör att se och förstå samhällsbyggnadsbranschens alla aktörer 
genom de breddningsperioder som erbjuds hos privata som offentliga organisationer. 
Helhetssynen detta branschöverskridande program erbjuder, tillsammans med 
utbildningsperioder och casearbete, bidrar till att jag kan skapa ett brett nätverk, utveckla 
mitt ledarskap samt utvecklas i min roll som planarkitekt.

Namn: Sofia Norman

Utbildning: Affärsutveckling och entreprenörskap inom  
samhällsbyggnadsteknik (AE), Chalmers

Tjänst: Arbetsledare, AF-gruppen

Framtidens Samhällsbyggare innebär en unik möjlighet för mig som nyexaminerad att få 
lära mig branschen genom breddningsperioder på olika företag. På företagen kommer 
jag knyta värdefulla kontakter och lära mig se de olika perspektiven. Parallellt med 
detta arbetar traineegruppen med ett case om stadsutveckling samt går en grupp- och 
individutbildning, något jag ser fram emot för att utveckla mitt personliga ledarskap. 
Mycket som händer – precis som det ska vara!

Namn: Sebastian Ömar Törnqvist

Utbildning: Affärsutveckling och entreprenörskap inom  
samhällsbyggnadsteknik (AE), Chalmers

Tjänst: Mark- och exploateringsingenjör, Partille Kommun

Framtidens Samhällsbyggare ger mig en unik möjlighet att utforska branschen på ett sätt 
som annars hade varit omöjligt. Genom breddningsperioderna får vi traineer inblick i olika 
sidor av branschen samtidigt som vi bygger vårt kontaktnät. Kombinerat med ett skarpt 
case-arbete skapar det ett helhetsperspektiv som jag är övertygad om bidrar till ett mer 
effektivt samarbete mellan samhällsbyggnationens olika grenar.



Som trainee får du:

• En utvecklande och spännande yrkesstart

• Utvecklas såväl individuellt som i grupp

• Unika nätverksmöjligheter

• Delaktighet i verkliga stadsutvecklingscase

• Kunskap om olika aktörers roller och affärsmetoder

• Enastående karriärmöjligheter

Mer information:
www.framtidenssamhallsbyggare.se


