
Fastighetsbranschens
mentorskapsprogram

KARRIÄR



Fastighetsbranschens mentorskapsprogram
I början av 2021  startar ett nytt mentorskapsprogram för dig i fastighetsbranschen. 
Vill du utvecklas i din yrkesroll, vidga dina vyer och få nya perspektiv på vägar framåt i 
ditt arbete? Då är det här mentorsprogrammet något för dig!

Fastigo och Fastighetsägarna Stockholm har tillsammans tagit fram ett unikt fram-
tidsinriktat mentorskapsprogram för dig som arbetar i eller driver ett företag i fastig-
hetsbranschen.

Mentorskapsprogrammet sträcker sig över ett år med avslut i december 2021 och 
består av en gemensam inledande och avslutande träff samt sex enskilda träffar för 
adept och mentor.



Vem kan söka?
För att bli adept ska du arbeta i fastighetsbranschen. Din ålder och
utbildningsbakgrund spelar ingen roll. Men det är viktigt att du vill dela med
dig av dina utmaningar och är öppen och intresserad av att lyssna.

Som adept bestämmer du agenda, mål, fokus och ämnen att
samtala om. Förutom sex träffar med din mentor ingår ett gemensamt
uppstartsmöte och ett avslutande möte. Dessutom tillkommer tid att
fundera och förbereda inför mötena med mentorn.

Så går ansökan till
Skicka ditt cv och en kort beskrivning av vad du vill ha ut av ditt
mentorskapsprogram till anna.rosenfeld@fastighetsagarna.se. Du får gärna
beskriva om du har några speciella önskemål på din mentors profil. Vi
behöver ha din ansökan senast den 15 november 2020.

Kostnad
Kostnaden är 10 000 kr (exkl. moms). Om du eller din organisation är medlem i 
Fastighetsägarna eller Fastigo får du 20 procent rabatt på avgiften. 

Frågor
Har du frågor om programmet? Tveka inte att kontakta någon av arrangörerna:

Anna Rosenfeld, Fastighetsägarna Stockholm
E-post: anna.rosenfeld@fastighetsagarna.se

Telefon: 08- 617 75 48

Mona Finnström, Fastigo
E-post: mona.finnstrom@fastigo.se

Telefon: 08-676 69 22



Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande 
fastighetsmarknad. Vårt uppdrag är att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i landet, 
så att bostads- och lokalmarknaden kan utvecklas. Tillsammans med våra medlemmar skapar 
vi förutsättningar för tillväxt och rum för framtiden.

Fastigo är fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation. Genom heltäckande service, lång 
erfarenhet och spetskunskap om branschens förutsättningar och problem är vi en kraftfull 
resurs för våra medlemsföretag – både i vardagen och i ett längre strategiskt perspektiv.


