
Utbildningens omfattning

Utbildningen är på distans 2,5 år, heltidsstudier

med 5 fysiska träffar i Halmstad, Västerås och

Luleå (du väljer själv vilken av träffarna du vill vara

med på). Utbildningen är CSN-berättigad och

kostnadsfri. Undervisningen sker på svenska.

FASTIGHETSFÖRVALTARE

500 YHP | 2.5 år | Heltid | Distans med 5 fysiska träffar

Affärsmannaskap inom fastighetsbranschen

Byggnadsteknik

Ekonomi inriktning mot fastighetsförvaltare

Energieffektivisering 

Examensarbete 

Fastighetsautomation, styr- och reglerteknik

Fastighetsföretagande och samhälle

Fastighetsrätt med inriktning mot hyra

Fastighetsunderhåll 

Installationsteknik - Integrerade system

Investeringskalkylering

Juridik - Entreprenad och upphandling

Kommunikation, ledarskap och

gruppdynamik

LIA 1

LIA 2

LIA 3

Miljö och Hållbar utveckling

Projektledning och affärsutveckling 

Säkerhet och fastighetsägarens ansvar

Kursöversikt
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Yrkesrollen som fastighetsförvaltare beskrivs ofta

som flexibel och spännande av de som jobbar i

branschen. Arbetsdagen för en

fastighetsförvaltare innebär mycket ansvar men

också variation på arbetsuppgifter. Det kan

handla om allt från tekniska delar, så som

fastighetsautomation och installationsteknik, till

affärsmannaskap och ekonomi. En annan viktig

del i yrkesrollen är alla möten med människor.

Du kommer dagligen träffa hyresgäster, möta

underleverantörer och projektledare, diskutera

tekniska lösningar med fastighetstekniker och

mycket annat! Din sociala förmåga och intresse

för andra människor blir en viktig

framgångsfaktor.

LIA - Din genväg till jobb

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande

i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att

jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter.

Praktiken ger dig unika möjligheter som kan leda

till en anställning efter utbildningens slut. 

Se mer information om ansökan och kursstart på utbildningssidan. 

Jobbmöjligheter

Fastighetsbranschen är på frammarsch vilket

betyder att behovet av moderna

fastighetsförvaltare är stort i stora delar av Sverige

– du är eftertraktad!

https://ya.se/csn-studielan/
https://ya.se/lia-praktik/
https://ya.se/yrkeshogskola/fastighetsforvaltare/

