Vi bryter gränserna

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

Följande företag och organisationer deltar i årets traineeprogram:

Namn: Darko Asanovic
Utbildning: Master inom Infrastruktur och Miljöteknik, Chalmers
Tjänst: Anläggningsingenjör, Peab Anläggning AB
Framtidens samhällsbyggare behövs nu när byggbranschen står inför stora
utmaningar. Med många olika aktörer inblandande behöver alla verksamma
förstå varandra bättre. En djupare förståsele för varandra leder till bättre
framgång i våra projekt. Det bästa med programmet är att vi får prova på olika
arbetsplatser och skapa en djupare förståelse kring drivkraften bakom de olika
aktörerna som deltar i programmet.
Namn: Lina Eriksson
Utbildning: Affärsutveckling och entreprenörskap byggteknik, Chalmers
Tjänst: Entreprenadingenjör, Göteborgs Stad, park- och naturförvaltningen
Kombinationen av alla olika delar i programmet ger goda förutsättningar att
växa både som person och i min yrkesroll. Utöver rena utbildningsdagar arbetar
vi med ett verkligt stadsutvecklingscase samt får möjlighet att lära känna flera
olika organisationer genom breddningsperioderna. Jag ser det även som oerhört
värdefullt att ha en mentor att bolla olika frågor med. Sammantaget är det ett
mycket väl sammansatt program, det är helheten som gör det!
Namn: Jakob Danckwardt-Lillieström
Utbildning: Arkitekt, Master i design för hållbar utveckling, Chalmers
Tjänst: Arkitekt på White Arkitekter i Göteborg
Under min utbildning till arkitekt väcktes ett intresse för kunskapsutbyte
och samarbetsformer. Jag ser traineeprogrammet som en möjlighet att
få utforska och utmana samarbetsfrågorna genom att få möjligheten att
utforska nya sätt att arbeta tillsammans. Framtidens samhällsbyggare har ett
helikopterperspektiv på branschen och ifrågasätter rådande arbetsmetoder och
lämnar utrymme för att testa nya sätt att arbeta branschöverskridande.

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

