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Utveckla framtidens hus
Gå en skräddarsydd YH-utbildning mot en bransch 
som drar åt både grön utveckling och samhällsbygg-
nad. Vill du ha ett varierat arbete och vara med och 
skapa affärsmässig och långsiktig förvaltning? 

Kurser i YH-utbildningen
• Ekonomi med fastighetsinriktning, 50 p 
• Examensarbete, 25 p 
• Kommunikation & relationsutveckling, 25 p 
• Fastighetsjuridik, 65 p 
• Fastighetsrelaterad teknisk specialisering, 
 35 p 
• LIA 1 och 2, 155 p 
• IT för fastighetsförvaltare, 25 p 
• Fastighetsförvaltning, 40 p 
• Ledarskap och personalansvar, 15p
• Affärsmanna- och entreprenörskap, 20 p
• Branschen i samhället, 20 p
• Miljö och hållbart byggande, 25 p

Behörighetskrav
• Grundläggande yrkeshögskolebehörighet
• Matematik 2 a/b/c / Matematik B
• Svenska 2/ Svenska B / Svenska som 
 andra språk 2

”Behovet av förvaltare 
kommer att öka i takt 
med att det byggs mycket 
nytt och på grund av 
generationsskiftet i bran-
schen. Det behövs verk-
ligen utbildningar med 
inriktning till förvaltning.”
Maria Widerberg, 
HR-ansvarig, Tornberget Fastig-
hetsförvaltnings AB

Komplex och utvecklande roll
Som fastighetsförvaltare har du det 
övergripande ansvaret för förvaltning-
en av en eller flera fastigheter samt 
ofta också personal. Du förvaltar, ut-
vecklar och förädlar fastighetsbestån-
det, leder och samordnar arbetet, du är 
kundorienterad och har god förståelse 
för sambanden mellan kostnader och 
intäkter. Då rollen kan se olika ut be-
roende på arbetsplats behövs en bred 
kompetens inom många olika kun-
skapsområden. En kompetens som 
branschen starkt efterfrågar. 

Brist på personal i branschen
Fastighetsbranschen är under stark 
utveckling vilket skapar behov av färsk 
och modern kompetens. Flera utred-
ningar pekar på ett mycket stort rekry-
teringsbehov av fastighetsförvaltare, 
främst till följd av pensionsavgångar, 
nyetableringar och nya lagar och kun-
skapskrav i branschen. Den nationella 
efterfrågan är stor vilket gör det möjligt 
att snabbt komma ut i arbete, både på 
din egen hemort och i övriga Sverige. 

Bred YH-utbildning varvad med praktik
Rollen som fastighetsförvaltare är 
komplex. Du läser därför en lång rad 
olika kurser – från ekonomi med fast-
ighetsinriktning till kommunikation, IT, 
fastighetsjuridik, ledarskap, fastighets-
teknik och miljöhantering. 
 Samverkan med branschen under 
studietiden är avgörande för hela ut-
bildningen. Genom din LIA (lärande i 
arbete) knyter du tidigt kontakter och 
skaffar dig erfarenhet och kunskap 
som ofta leder till jobb direkt efter 
avslutad YH-utbildning.

Omväxlande jobb med flexibilitet
Att jobba i yrkesrollen passar dig som 
vill ha ett omväxlande och flexibelt 
jobb där kontakt med människor är 
en stor del av vardagen. För att lyckas 
i rollen ska du också vara noggrann, 
kvalitetsmedveten och ha ett öga för 
service. 
 Då branschen innefattar både bostä-
der, kontor och kommersiella fastighe-
ter finns många vägar att välja i ditt 
framtida yrkesliv. 

Kontaktperson: 
Björn Egertz, utbildningsledare
bjorn.egertz@xenter.se
070-336 54 80




