
NOVARE HUMAN CAPITAL GRUNDADES 2001 AV INVESTOR 
och är idag det ledande humankapitalbolaget i Sverige. Vi på 
Novare Leadership Academy, en del av Novaregruppen, driver 
utvecklings- och nätverksprogram för talanger, ledare och 
nyckelpersoner. Genom vårt unika nätverk, samlar vi marknadens 
främsta ledare och inspiratörer från alla branscher för inspiration, 
verktyg och erfarenhetsutbyte.

REAL ESTATE TALENT PROGRAM är framtaget för ambitiösa 
personer i fastighetsbranschen som vill utvidga sitt nätverk, öka 
sitt förråd av verktyg för ledarskap och kommunikation samt 
fördjupa sina kunskaper inom och utanför branschen.

SYFTET MED PROGRAMMET är att accelerera framtidens 
nyckelmedarbetare för fastighetsbranschen. Deltagare från olika 
företag och organisationer deltar tillsammans för att bygga, 
stärka och utveckla nya professionella nätverk som kommer att 
leda hela branschen framåt. Deltagarna kommer upptäcka och 
utforska branschen både i och utanför sitt eget företag.

PROGRAMSTART
OKTOBER 2019

NOMINERA/ANSÖK  
LÖPANDE ANTAGNING  
TILL 30 JUNI 2019

KONTAKT  
YAVUZ BARTH
YAVUZ.BARTH@NOVARE.SE  
(+46) 0761 61 34 88

REAL ESTATE TALENT PROGRAM 
GER DELTAGARNA

Praktiska verktyg för  
ledarskap & kommunikation

Kunskap om branschtrender 
inom hållbarhet, innovation & 
digitalisering

Utökat nätverk och 
erfarenhetsutbyte med kollegor 
och ledare i branschen

REAL ESTATE  
TALENT PROGRAM

Talangprogram för fastighets-
branschen med fokus på globala 
trender, hållbarhet & nätverk
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REAL ESTATE TALENT PROGRAM

PROGRAMMETS UPPLÄGG
Programmet löper från oktober 2019 till april 2020 
med 5 moduler (1-2 dagar). Varje modul har ett 
aktuellt tema som presenteras av inspirerande ledare 
och experter. Formatet är interaktivt och personligt 
med fokus på verktyg och erfarenhetsutbyte. Under 
programmet ingår deltagarna i ett buddy-upplägg 
med syfte att bredda sitt nätverk.

DELTAGARPROFIL
Gruppens deltagare representerar olika bolag, 
roller och funktioner med anknytning till 
fastighetsbranschen. Deltagarna i programmet 
är ambitiösa, innovativa och drivna talanger – 
branschens framtida ledare och specialister.

INVESTERING
Kostnaden för programmet är 69 000 SEK ex. moms. 
Kursmaterial, lunch och medlemskap i Novare Alumni 
Network ingår i programkostnaden.

LÖPANDE ANTAGNINGSPROCESS
Företag och organisationer kan nominera kandidater 
till programmet. Vill du själv ansöka så går det bra 
givet att det är avstämt med arbetsgivaren. För att 
nominera eller ansöka, vänligen skicka nedanstående 
information till yavuz.barth@novare.se. 

• Namn, företag & titel/roll
• Kontaktuppgifter, mail & telefonnummer
• Kontaktuppgifter till chef & HR-kontakt

Antagning sker löpande till och med 30 juni 2019.

KONTAKT
För mer information, vänligen kontakta Yavuz Barth, 
programansvarig på yavuz.barth@novare.se eller 
(+46) 0761 61 34 88. 
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Framtidens ledare 
& specialister

5 MODULER MED 
OLIKA TEMAN 
 
1. INNOVATION & TRENDER
•  En bransch i förändring – trender  
    och omvärld
•  Innovation & digitalisering i branschen 
 
2. HÅLLBAR STADSUTVECKLING
•  Social hållbarhet & affärsnytta
•  Ledande initiativ i branschen 
 
3. FRAMTIDENS LEDARSKAP
•  Att leda i ständig förändring
•  Verktyg för ditt moderna ledarskap 
 
4. KOMMUNIKATION
•  Kommunikationsträning för smartare       
   påverkan
•  Novare Leadership Academys    
   nätverksträff 
 
5. NOVARE BUSINESS CAMP
•  Casearbeten med aktuella och verkliga     
   affärsutmaningar
•  Presentationer för casesponsorer och   
   nyckelpersoner
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