INBJUDAN TILL BRANSCHDAG OM
KOMPETENSFÖRSÖRJNING INOM BYGG- OCH FASTIGHETSBRANSCHEN
Bygg- och fastighetsbranschen arbetar ständigt med utmaningar för att uppnå de mål och energikrav som ställs
både nationellt och inom EU. 2020-målen räcker inte till för att reducera klimat- och miljöhoten utan vässas
ytterligare i kommande 2030-mål. Samordningen mellan olika aktörer måste öka och genomförandet av
energieffektiviseringsåtgärder som är anpassade till brukaren i både befintligt bestånd och vid nybyggnation
måste snabbas på radikalt.
Vilka insatser krävs då för att nå målen? Eftermiddagen bjuder på ett antal korta, intressanta föredrag från
olika branschrepresentanter. Därefter genomförs en workshop med fokus på kompetensförsörjningen i
branschen. Hur ser rekryterings- och kompetensutvecklingsbehoven ut sett ur ditt företags perspektiv? Och vad
krävs för att öka takten i omställningen till mer energieffektiva och hållbara lösningar?

CAMPUS VÄRNAMO
20 AUGUSTI 2014, KL 12.00 – 16.00
PROGRAM
12.00 – 13.00 Lunch för dem som önskar. (Anges i anmälan)
13.00 – 14.30 Inspirationsföredrag:






Trender i fastighetsbranschen – vilka roller behövs i branschen framöver?
Jonas Gustavsson, Fasticon
Bygg- och Fastighetsbranschen kopplat till hållbarhet!?
Sören Andersson, Hållbarhetsrådgivare med bakgrund i byggbranschen
Energieffektivisering i befintligt bestånd – vad krävs för att snabba på arbetet?
Rickard Sandslätt, Funktionskompaniet
Rekrytering och kompetensförsörjning i fastighetsbranschen
Magnus Nordin, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd
Fastighetsägarens perspektiv på framtida kompetensbehov
Mikael Nordholm, vd Finnvedsbostäder samt ordförande i ledningsgruppen för Yh-utbildningen
Fastighetsingenjör på Campus Värnamo

14.30 – 16.00 Fika och Workshop i grupper
Cinna Adanko, Campus Värnamo inleder med info om pågående utbildningar och frågeställningar som ska
diskuteras i workshopen
16.00 – 16.15 Sammanfattning och avslut

PLATS & ANMÄLAN
Branscheftermiddagen är kostnadsfri och genomförs på Campus Värnamo, Gummifabriken,
Jönköpingsvägen 15, 331 34 VÄRNAMO (ingång mot järnvägen).
Vi bjuder på lunch och fika.
Anmälan sker senast den 15 augusti via följande länk:

http://www.campus.varnamo.se/enkater/branschdag

VÄLKOMMEN!
Branschdagen arrangeras av

/Mikael Nordholm, vd Finnvedsbostäder och ordförande i ledningsgruppen för
Yh-utbildningen Fastighetsingenjör och
Cinna Adanko, utbildningsansvarig, Campus Värnamo

