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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Så förändrar pandemin våra jobb
Distansarbete blir vanligare efter pandemin och det förändrar kontoren. Den
slutsatsen drar HR-chefen på Newsec PAM Sweden efter en
arbetsmiljödialog med medarbetarna.

Innehåll från   Egain                                                                    

Fördelar med beprövade
digitala lösningar
Fastighetsbranschen är inte unik, men det
finns en risk med egna lösningar för
styrning av uppvärmning och
inomhuskomfort. Man laborerar med
energin som påverkar lönsamhet,
fastighetsvärdering och NKI.

Profilen

Jag är inte rädd att hugga i där
det behövs
Sari Korjus, kundförvaltare på
Stockholmshem, råder den som är ny i
förvaltarrollen att vara beredd på både ris
och ros, att visa nyfikenhet och mod – men
att inte ”uppfinna hjulet” själv.

 

Nyckeln till digitalt ledarskap
Företagskulturen är avgörande för om
digitalt ledarskap blir lätt eller svårt. Givet
att du har verktygen på plats. Det säger
Stefan Younes, vd på Fastighetsägarna
Service.

Brett trygghetsarbete ger
resultat i Rågsved
Familjebostäders långsiktiga
trygghetsarbete i Rågsved ger resultat.
Under boendedialoger med våra
hyresgäster förra året framkom bland annat
utmaningar med bortglömda utemiljöer och
slitna lekplatser.

Framtidens Förvaltare 2021
inställt
Förvaltarforum ställer in seminariet
Framtidens Förvaltare 2021 på grund av
pandemin. Nästa gång blir i stället den 3
februari 2022 på Waterfront Congress
Center.

Minska risken för hisstopp
Här tipsar Fastighetsägarna om hur du kan
arbeta förebyggande för att undvika
hisstopp.

Fastighetsbranschen etablerar
ny standard för access till
byggnader.
Nu lanseras Accessy, med Sveriges största
fastighetsbolag och investeringsbolagen
Novax och Buildroid i ryggen.

 

Partnertext från Meta

Alla blir vinnare med
datadriven förvaltning
Vad handlar egentligen datadriven
förvaltning om? Och vilka är de största
fördelarna med att digitalisera? Två
specialister på Meta ger dig en snabb
orientering i ämnet.

 

Krönika

I framtiden är alla giggare
Allt fler ser möjligheter med att jobba som
konsult även i en traditionell bransch som
fastigheter och samhällsbyggande, skriver
Cecilia Gardner Larsson, konsultchef Real
Competence.

 

Veckans fråga

Kommer pandemin leda till
mer distansarbete i
framtiden?
Svara på Veckans fråga och se hur alla
andra har svarat uppe till höger under
Lediga jobb på Förvaltarforums startsida!
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Lediga Jobb

Visa alla lediga jobb

Omvärld
Uppsalahem lanserar
kompiskontrakt

Minskade kostnader och
klimatpåverkan med Riksbyggens
nya energiförvaltningsavtal

4,3 miljarder i stöd till
energieffektivisering

Stena Fastigheter fortsätter
utveckla sitt co-living koncept

Nabo växer ytterligare i Skåne.

Fastighetsfolk i farten

Ny uthyrare till Gallerian

AMF Fastigheter anställer ny
uthyrare

Regionchef på Vasakronan

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Hitta varandras styrkor genom
intranätet

Så förändrar pandemin våra jobb

MKB tror på uthållig corona-strategi

Nyckeln till digitalt ledarskap

Håll koll på juridiken – vilka lagar
påverkar ditt ansvar?

Produktnytt

Vill du synas här?

Kontakta Thomas Hallberg
073 – 520 63 64

Våra partners

Vill ni också bli partner
med Förvaltarforum?

Klicka här!
 

Förvaltarforum är en kunskaps- och mötesplats för dig som arbetar professionellt med värdeskapande hållbar
fastighetsförvaltning. Här hittar du de senaste råden och rönen från branschens ledande experter.

Ny e-postadress? Klicka här för att ändra dina uppgifter!

Klicka här för att tipsa en kollega om vårt
nyhetsbrev!

Besök oss på Facebook och Linkedin

Kontakta oss:
Sveriges Förvaltarforum AB
Taggvägen 2, Tyresö
135 55 Sweden

 

Besöksadress:
Klarabergsviadukten 63

E-post:
redaktionen@forvaltarforum.se

  

I enlighet med nya dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att ta del av vilka kontaktuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar
dessa. Om du inte vill att vi sparar dina kontaktuppgifter kan du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev. Se vår personuppgiftspolicy
här.

Vill du inte längre ta emot dessa nyhetsbrev? Avprenumerera här >
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