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Seminarier LeverantörsGuiden BranschPortalen JobbMatch

”Kom in i branschen kundvägen – det är fortfarande
mitt fokus”
Anette Frumerie har fyra ord som hon lägger stor vikt vid; respekt, jämlikhet, trygghet och lojalitet.
Ord från barndomshemmet som följt med genom karriären – från kundorienterad mäklare på JM,
börsintroduktion på Besqab till målfokuserad vd på Rikshem.

 
PARTNERTEXT FRÅN NEWTON

Fastighetsekonomisk
kunskap hos medarbetare är
avgörande
Investeringen i fastigheter har gett en stabil
avkastning på investerat kapital med låga
�nansieringskostnader i kombination av en
bra värdeutveckling. Det har gjort fastigheter
till en attraktiv tillgång att investera i, men
vad händer nu?

Vasakronan, ett av världens
mest hållbara fastighetsbolag
– igen
Vasakronan har utsetts till global sektorledare
inom förvaltning av segmenten Kontor/handel
och Projektutveckling Kontor. Utnämningen
kommer från GRESB, ett verktyg som
utvärderar hållbarhetsarbete inom
fastighetsbolag med investerarperspektiv.

PARTNERTEXT FRÅN TRYGGHETSCERTIFIERING

Myter om brott: ”Säkerhet
skapar otrygghet”
Det �nns myter om att synlig säkerhet skapar
otrygghet. Galler och säkerhetsdörrar ger
signal om att vara försiktig. Det som leder till
otrygghet är snarare ett felaktigt eller
undermåligt säkerhetsarbete. Genomtänkt
säkerhet skapar trygghet.

ÖrebroBostäder delar
energiframsteg i
Innovationsgemenskap
Fastigheter förbrukar stora mängder energi
och är en stor klimatbov. För att klara
klimatmålen och sänka energiförbrukningen
satsar Örebros kommunala fastighetsbolag på
samarbete för att dela
energiutvecklingsframsteg.

PARTNERTEXT FRÅN AFF

Ivan från L&T upptäckte att
juridik går att få intressant
Digital utbildning är bra, men en livlig
diskussion i klassrummet ger än mer insikt.
Ivan Marcovic från L&T la till en heldags
fördjupning på sin digitala utbildning från Aff
Akademin. En dag med fokus på praktisk
tillämpning, då alla deltagare redan hade
grundkunskaper.

EXPERTSVAR

Faraomyror – ett ovanligt
vanligt problem
Faraomyror är mycket små. De upptäcks
ibland inte förrän de redan är många och det
kan ta ett år att bli av med dem.
Skadedjursexperten Chantalle Small ger dig
råd om förebyggande arbete, sanering och vad
du som värd kan göra.

PARTNERTEXT FRÅN FASTIGHETSBRANSCHENS UTBILDNINGSNÄMND

Vad gör en
fastighetsförvaltare?
Vad gör en fastighetsingenjör egentligen? Vi
har följt med Gabriel under en arbetsdag för
att få bättre insyn i hans vardag som
fastighetsförvaltare hos Rikshem.

FÖRETAG PÅ BRANSCHPORTALEN

 
ETT URVAL AV LEDIGA JOBB PÅ JOBBMATCH

Driftingenjör - Stockholm >>>
Drifttekniker - Stockholm >>>
Gruppchef teknisk förvaltning - Stockholm >>>
Konsult inom förvaltningsrådgivning - Norrköping >>>

 
FASTIGHETSFOLK I FARTEN

Christer Forsgren ny
marknadsområdeschef för
Riksbyggens
fastighetsförvaltning i
Umeå.

Bonnier Fastigheter
förstärker med Mook
Changrachang till en ny roll
som Energistrateg.

Marianne Wadefalk ny chef
administrativ förvaltning på
HSB Göteborg.

AKTUELLA INKÖP

Riksbyggen får teknisk förvaltning i Brf Porkala med 823 lägenheter>>>
Compare-IT Nordic AB förvärvar Solarfuture i Sverige AB >>>
Familjebostäder tecknar avtal med Vyer avseende digitala tvillingar >>>
Novier får fortsatt förtroende att förvalta Gamla Livs Fastighetsportfölj >>>
Ecoclime Group levererar ytterligare tre Evertherm-system för energieffektivisering till
Rikshem >>>

 
VÅRA PARTNERS
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