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Det behövs
arbetskraft som
klarar av de
kunskapsmässigt
förändrade kraven
som finns inom
branschen

FASTIGHETSAKADEMIN
ERBJUDER UTBILDNINGAR
FÖR FRAMTIDSYRKEN

FASTIGHETSAKADEMIN
I SIFFROR
20 år i branschen
2 305 utbildade
96% får jobb
95% nöjda elever

Varför fortsätta i samma spår hela livet? Den frågan ställde
sig Danijela Todorovic, som efter 20 år som marknads- och
mäklarassistent valde att utbilda sig till Teknisk Förvaltare
vid Fastighetsakademin. Jobberbjudande fick hon ett halvår
innan hon var klar med sin utbildning.
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Läs mer om utbildningarna:
www.fastighetsakademin.se
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– Man blir väldigt effektiv när man har familj.

Fastighetsakademin är en branschägd
skola vilket innebär att det är studenternas
framtida arbetsgivare som äger skolan.
– Det innebär det att våra utbildningar bygger på det din framtida arbetsgivare förvän-

i Göteborg tisdagen
den 12 mars.
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