
FASTIGHETSFÖRVALTARE
Distansutbildning med fysiska träffar

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB
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FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri och 

CSN-berättigad.

UTBILDNINGEN
500 YH-poäng

Distans
Heltid

MÖJLIGHETER
Goda förutsättningar  

att få jobb.

FÖRKUNSKAPER
Läs mer om förkunskaper på 

ya.se

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 osv. Din sociala förmåga och intresse för 
andra människor blir en viktig framgångsfaktor.

Som fastighetsförvaltare har du det övergripande ansvaret 
för en eller flera fastigheter och arbetar aktivt med att 
vårda dina kundrelationer. Rollen ser olika ut beroende 
på var du jobbar, det kan variera allt ifrån bostäder och 
kontorslokaler till större köpcentra.



MER INFORMATION: 
YrkesAkademins Kundservice
023–584 00 
kundservice@ya.se 
ya.se/yrkeshogskola

FASTIGHETSFÖRVALTARE

Utbildningens omfattning
Utbildningen är på heltid och en aktiv närvaro är av stor 
betydelse för att klara utbildningen. Under utbildningens 
gång förekommer det cirka 14 fysiska träffar i Halmstad. 
Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkes-
högskoleexamen.

Jobbmöjligheter
Fastighetsbranschen är på frammarsch vilket betyder att 
behovet av moderna fastighetsförvaltare är stort i stora 
delar av Sverige – du är eftertraktad!

LIA – Din genväg till ett jobb
En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats, 
LIA, Lärande i arbete. Där får du praktisera det du lärt 
dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger 
dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda 
till en anställning.

Ansökan och kursstart
Se mer information om ansökan och kursstart på vår 
hemsida: www.ya.se

Kontakta fastighet.yh@ya.se vid frågor.

Kurser

Affärsmannaskap inom fastighetsbranschen ...........20 yhp
Byggnadsteknik .......................................................15 Yyhp
Digitalisering och energieffektivisering ....................30 yhp
Ekonomi inriktning mot fastighetsförvaltare .............25 yhp
Examensarbete ..........................................................25 yhp
Fastighetsautomation, styr- och reglerteknik ............20 yhp
Fastighetsföretagande och samhälle .......................15 yhp
Fastighetsrätt med inriktning mot hyra ......................30 yhp
Fastighetsunderhåll ....................................................15 yhp
Installationsteknik – Integrerade system ..................30 yhp
Investeringskalkylering ..............................................15 yhp
Juridik – Entreprenad och upphandling...................25 yhp
Kommunikation, ledarskap och gruppdynamik .......30 yhp
LIA 1 – Affärsmannaskap och 
förvaltningsekonomi ..................................................45 yhp
LIA 2 – Energieffektivisering och digitalisering .......45 yhp
LIA 3 – Förvaltning ....................................................60 yhp
Miljö och Hållbar utveckling ....................................15 yhp
Projektledning och affärsutveckling ..........................25 yhp
Säkerhet och fastighetsägarens ansvar ...................15 yhp

Totalt: 500 YH-poäng


