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REAL ESTATE TALENT PROGRAM ÄR ETT UNIKT PROGRAM 
framtaget för att möta framtidens fastighetsbransch. Vi lyfter blicken 
för att på riktigt förstå det förändrade affärslandskapet, dagens 
utmaningar, globala trender och hållbarhetsfrågor. Som en röd tråd 
genom hela programmet är fokus på att rusta framtidens ledare i 
branschen – där konkreta verktyg, kommunikation, nätverksbyggande 
och erfarenhetsutbyte med tongivande ledare är centrala delar. 

DET HÄR PROGRAMMET ÄR FÖR DIG som tillhör den nya 
generationens ledare och nyckelpersoner i branschen. Du är nyfiken 
och vill utvecklas ytterligare genom att utvidga ditt nätverk, öka 
ditt förråd av verktyg för ledarskap och kommunikation samt 
fördjupa dina kunskapar inom och utanför fastighetsbranschen. 
Du vill göra skillnad i din organisation samt få inspiration och kraft 
att bli en katalysator för förändring som bidrar med värde till din 
organisation, kunderna och samhället. 

VI PÅ NOVARE LEADERSHIP ACADEMY DRIVER SEDAN 2001 
ledarskapsprogram för framstående talanger och ledare. Vi följer 
våra deltagare genom hela karriären! Sedan 2013 har vi även arbetat 
aktivt med ledarprogram skräddarsydda för fastighetsbranschen. 
Nu ser vi fram emot att starta igång en ny omgång av Real Estate 
Talent Program med deltagare som har viljan och potentialen att 
driva branschen framåt. 

REAL ESTATE  
TALENT 
PROGRAM

FÖR FRAMTIDENS GENERATION 
LEDARE OCH NYCKELPERSONER  
I FASTIGHETSBRANSCHEN

”Programmet var ett naturligt steg för mig i karriären. Jag 
fick träffa och arbeta med likasinnade personer som befann 

sig vid samma läge i karriären. Jag har fått ett värdefullt 
nätverk som jag fortfarande har kontakt med!”

Jonas Stenberg, Ica Fastigheter
Digital Fastighetsutveckling 
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1. EN BRANSCH I FÖRÄNDRING   2 DAGAR 
• Vad påverkar vår framtid – trender, omvärld och nya affärsmodeller 
• Koppla förändringar i branschen till min organisations utmaningar
• Verktyg för att driva innovation och digitalisering 

2. HÅLLBAR STADSUTVECKLING   1 DAG 
• Lärdomar från ledande initiativ i branschen
• Miljö- och social hållbarhet kopplat till värde för kunden, affären och samhället 
• Min egen hållbarhetsagenda och steg för att nå mina mål  
 
3. FRAMTIDENS LEDARSKAP & KOMMUNIKATION   2 DAGAR 
• Självledarskap i en föränderlig värld
• Leda team – inspirera och motivera andra till framgång 
• Kommunikationsträning – nå fram med mitt budskap och sälja in idéer 
• Min påverkanskraft  
 
4. 48H BUSINESS CAMP – FRÅN IDÉ TILL PITCH   2 DAGAR 
• Process för att driva innovation och förändring – effektivt & på riktigt
• Få fördjupad insikt om teamdynamik och kommunikation
• Casearbete med aktuella och verkliga affärsutmaningar i branschen 
• Presentation för casesponsorer och nyckelpersoner 
 
NOVARES ALUMNINÄTVERK  
Efter programmet blir du medlem i vårt alumninätverk där vi löpande 
bjuder in till träffar med alumner från Novares program

PERSONLIGA MÅL & HANDLINSPLAN
Real Estate Talent Program ger dig ny kunskap att applicera direkt i 
ditt arbete och du får chans att jobba med dina specifika affärs- och 
ledarutmaningar. Inför varje modul skapar du, tillsammans med din 
chef, ett personligt mål samt formulerar en affärsutmaning kopplat 
till modulens tema. Efter modulen gör du en handlingsplan som du 
delar med din chef/HR samt andra interna stakeholders med syfte 
att sprida de verktyg och idéer du fått med dig från programmet. 
Målet är att du ska öka din kapacitet och få möjlighet att ta större 
ansvar i din organisations verksamhetsutveckling.

4 INTERAKTIVA MODULER 

PROGRAMMET
SKRÄDDARSYTT PROGRAMUPPLÄGG
Programmet består av fyra moduler där formatet är interaktivt och personligt med fokus på inspiration, 
egen reflektion, erfarenhetsutbyte, praktiska modeller och verktyg. Vi bjuder in tongivande ledare och 
experter för att dela best practice och ge nya perspektiv på aktuella framtids- och ledarfrågor. Du får 
perspektiv från både branschkollegor i framkant och andra intressanta ledare från olika sektorer såsom 
politik, näringsliv och offentlig sektor. Du ingår även i ett squad team med syfte att fördjupa dig i dina 
aktuella frågeställningar och knyta närmare kontakt med några av deltagarna i gruppen.



 

MÅLGRUPP: FRAMTIDENS LEDARE I FASTIGEHTSBRASCHEN
Gruppens deltagare representerar olika bolag, roller och 
funktioner med anknytning till fastighetsbranschen. Deltagarna i 
programmet är drivna personer – branschens framtida ledare och 
nyckelpersoner. Vi söker dig som har minst 3 års erfarenhet inom 
branschen. Exempel på roller är projektledare, fastighetsutvecklare, 
förvaltare, associate, fastighetscontroller, chef, uthyrare eller jurist. 

PROGRAMPERIOD
Programmets fyra moduler löper från september 2019 till februari 
2020 och hålls i trevliga lokaler i centrala Stockholm. 

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

ANSÖK ELLER NOMINERA INNAN 31 MAJ  
Företag kan nominera medarbetare och du som individ kan själv 
anmäla intresse och ansöka till programmet. Vänligen skicka 
kontaktuppgifter och en kort motivering till realtalent@novare.se. 
Vi följer upp med en personlig dialog och skickar underlaget som 
behövs för ansökan till programmet.  

KONTAKT
Vi på Novare Leadership 
Academy tar gärna en dialog 
med dig för att berätta mer om 
programmet och förstå hur vi kan 
stötta dig i din utveckling. 

Varmt välkommen att höra av dig!

ANNA-MARIA 
OLANDER JAHNSSON 
PROGRAMANSVARIG 
ANNA-MARIA.OLANDER 
JAHNSSON@NOVARE.SE 
(+46) 735 07 24 53 

NOVARE LEADERSHIP ACADEMY 
BLASIEHOLMSGATAN 4B
111 48  STOCKHOLM

novare.se/academy

ANSÖK IDAG

NOVARE GRUNDADES 2001 AV WALLENBERGSFÄREN 
OCH INVESTOR AB. Novare Leadership Academy, en del av 
Novaregruppen, driver högkvalitativa, exklusiva och innovativa 
program med fokus på ledarutveckling. Vi arbetar med svenska 
och internationella företag och blickar utanför Sveriges gränser 
för att förstå vår omvärld samt hämta inspiration och kunskap. 

VI HAR GÅTT I BRÄSCHEN FÖR UTVECKLING AV FRAMTIDENS 
TALANGER genom mentorskap, ledarskap och affärsmannaskap 
och vi skapar unika mötesplatser för ledare från olika sektorer 
och branscher. Vi är övertygade om att organisationers 
framgång och innovationskraft bygger på kraften hos ledare och 
individer som törstar efter ny kunskap och insikter. Vi ser att vår 
roll är att öppna upp för unika möten och erfarenhetsutbyten  
som skapar förutsättningar för individer att vara best-in-class nu 
och i framtiden.

”Programmet gav många spännande inblickar i vad 
branschen står inför och perspektiv utanför min egna 

roll. Det var också väldigt givande att bredda mitt 
nätverk med andra duktiga och drivna personer!”

Veronika de Jonge, Intea 
Förvaltare
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