
BY- OG STEDSUTVIKLING 
I PRAKSIS

Eiendomsbransjen.no

GODE GRUNNER TIL Å VELGE EIENDOMSBRANSJEN
SOM ARBEIDSSTED

1.    Skape synlige verdier
2.    Oppleve at visjoner blir virkelighet
3.    Møte og løse samfunnsbehov
4.    Bygge noe håndgripelig og varig
5.    Oppleve stor bredde i prosjekter og kunder
6.    Delta i utforming av våre omgivelser
7.    Løse utfordringer som betyr noe for samfunnet
8.    Være en del av skaper- og gründerånden i bransjen
9.    Være en viktig aktør uavhengig av samfunnsendringer

Eiendomsbransjen.no



EIENDOM GIR SELVE RAMMEN FOR HVORDAN  MENNESKER

ARBEIDER, HANDLER, OMGÅS, BOR OG LEKER. VIRKSOMHETER 

SOM INVESTERER I, UTVIKLER OG FORVALTER EIENDOM HAR 

DERFOR ET STORT SAMFUNNSANSVAR OG EN NØKKELROLLE 

I BY- OG STEDSUTVIKLINGEN I NORGE. DETTE KREVER ET BREDT 

MANGFOLD AV FAGKUNNSKAP, INNSIKT OG ERFARING, MEN 

OGSÅ VISJONER OG AMBISJONER – OG ET ØNSKE OM Å SETTE

POSITIVE SPOR FOR FREMTIDIGE GENERASJONER.

Vi er et tusentalls store og små kunnskapsbedrifter som har 
eiendomsinvesteringer og -forvaltning som vår primærvirksomhet. 
Majoriteten av eiendomsselskapene er privateide, noen er offentlig 
eide og ytterligere noen få er børsnoterte. Blant de profesjonelle 
eiendomsaktørene finner vi individuelle eiendomsinvestorer, private 
og offentlige eiendomsselskaper, kjøpesenter- og hotellorganisasjoner, 
eiendomsfond og -syndikater, livselskap og pensjonskasser samt 
enkelte investeringsbanker.
 
Her har vi gjort det enkelt for deg å bli kjent med eiendomsbransjens 
fremste aktører: 
www.eiendomsbransjen.no/eiendomsselskaper

HVEM ER VI?



Er du nysgjerrig på hva du kan jobbe med i eiendomsbransjen?  

Vår bransje er full av muligheter. Vi finnes over hele landet og tilbyr 

yrker for de fleste kompetanser og interesser. Vi er en bransje som 

tilbyr både en unik bredde i oppgaver, samtidig som vi er svært 

avhengig av mennesker med spisskompetanse. 

Eiendomsbransjen er i vekst og vil ha behov for et betydelig antall 

av de beste hoder og dyktige hender. Dette gjelder innenfor alle 

områder av bransjen, og særlig i geografiske pressområder der 

markedsaktiviteten er stor.

KARRIEREMULIGHETER I EIENDOM

I eiendomsbransjen finnes det jobber på alle nivåer på karrierestigen. 
Kompleksiteten i større eiendomsprosjekter og -porteføljer krever 
stadig mer av store, mellomstore og små eiendomsorganisasjoner. 
Nedenfor ser du en oversikt over de mest brukte stillingskategorier i 
eiendomsbransjen:

EIENDOMSYRKER

– Administrerende direktør
– Eiendomsdirektør
– Utviklingsdirektør
– CFO
– Økonomidirektør
– Investeringsdirektør
– Juridisk direktør
– Teknisk sjef
– HR-ansvarlig
– Eiendomsforvalter
– Eiendomsutvikler
– Utleieansvarlig

– Markedsansvarlig
– Prosjektleder
– Regnskapsleder
– Business controller
– Akkvisisjonsansvarlig
– Salgsansvarlig
– Driftsleder
– Vaktmester
– Innkjøps- / kontraktsansvarlig



I DAG

Norsk eiendomsbransje bidrar med stor verdiskapning 

i samfunnet, både økonomisk og i form av de fysiske resultatene

som produseres. Verdiskaping med eiendom som utgangspunkt 

representerer en relativt ung næring, med et stort innslag av 

næringsaktører etablert etter 1980-tallet. Alle våre eiendomsprosjekter er forskjellige, og utfordrer vår kreativitet,
fantasi og løsningsevne. Vi har muligheten til å starte med en drøm 
eller en idé, og styre dens utvikling frem til ferdig prosjekt. Å oppleve 
sluttbrukernes og samfunnets glede av våre prosjekter gir stolthet.

– Som by- og stedsutviklere er vi lokale, regionale og nasjonale 
 endringsagenter – vi bidrar til at våre lokalsamfunn er i utvikling og 
 bevegelse. Vi er vårt samfunnsansvar bevisst.

– Som arbeidsgivere er vi talentintensive – vi gir karriere- og utviklings-
 muligheter til et bredt mangfold av utdannings- og yrkesbakgrunner.

– Som oppdragsgivere er vi den viktigste motoren for store deler av 
 byggebransjen – Norges største landbaserte næring, inkludert et stort   
 antall rådgivermiljøer over hele landet.

I MORGEN

Fremtiden vil preges av at eiendomsbransjens beste aktører bruker 

mer av sin tid på å tydeliggjøre hvilke samfunnsroller de skal fylle 

og hvordan de best skal møte de raske endringene i samfunnet. 

Utviklingen av mer sofistikert og sammenkoblet teknologi påvirker 

hverdagen til oss alle, og gir muligheter for å redefinere hvordan 

våre bygninger skal utformes og brukes. Uansett vil god design og 

kreativitet fremdeles være verdifullt, ettertraktet og avgjørende 

for god steds- og byutvikling.

HVA VI GJØR

VÅR EGENART


