
Praktikplats / sommarjobb 2022
Läser du till Arkitekt eller program inom Bygg- och fastighetsutveckling  

på universitet/högskola och vill ha sommarpraktik?

Vilka är vi?
Ekeblad Bostad är en expansiv bostadsutvecklare med bas i Göteborg och verksamhet över hela Sverige. Vi är 
arkitekter, projektledare, affärsutvecklare och marknadsförare som arbetar tätt tillsammans i projektens alla skeden. Vi 
utvecklar och driver bostadsprojekt med småhus, radhus och flerbostadshus med stort fokus på att husens utformning 
på bästa sätt ska komplettera, utveckla och förstärka närmiljön för att skapa attraktiva bostadsområden. 

Vad kommer du får göra?
Vad du kommer att få göra under praktikperiod beror på flera faktorer. Dels beror det på vad du själv är intresserad av 
eller har fallenhet för och dels vad vi för tillvället behöver stöd med. Tidigare år har studenter arbetat med framtagande 
av skarpa markanvisningsförslag, analys och idéer till nya bostadskoncept och utformning/utveckling av våra befintliga 
hustyper. Gemensamt är att mycket har haft en direkt koppling till pågående projekt, varit till stor nytta och samtidigt 
gett bra erfarenheter till de som praktiserat.

Utöver detta kommer du få hänga med på möten, besöka pågående bostadsprojekt och allmänt ta del av allt som 
händer på bolaget. Vi är 15 personer där majoriteten har en bakgrund som arkitekt eller ingenjör inom bygg/
fastighet. Du kommer att sitta på vårt Göteborgskontor  i Sisjön.  

Vem är du?
Vi gissar att du är en person som är nyfiken, kreativ och driven. Du behöver trivas i sociala sammanhang och ha hyfsat 
lätt för att hoppa mellan olika uppgifter. För så blir det gärna hos oss när det ofta är bråttom med deadlines och ett 
ständigt inflöde av nya projektuppslag. Vi erbjuder dig trevliga kollegor och en lärorik arkitektroll med en bra mix av 
både produktion och nyskapande. 

Erfarenhet och kompetens
För denna roll behövs ingen erfarenhet från tidigare roller däremot är grundläggande kunskap inom relevanta IT-
verktyg bra att ha. Läser du till arkitekt tänker vi framförallt på Autocad och Sketchup. Har du erfarenhet av BIM-
program är det en bonus. Övriga program som våra arkitekter använder flitigt är InDesign, Illustrator och PhotoShop. 
Läser du på program inom bygg- och fastighetsutveckling är det i huvudsak lite excell som gäller.

Ansökan eller frågor om tjänsten
Låter detta kul? Då är du varmt välkommen med din ansökan via ”karriär-sidan” på ekebladbostad.se eller direkt via 
länken http://ereim.typeform.com/sommarjobb2022  senast 1 maj 2022. 
För frågor kring praktiken, kontakta Staffan Hagström, 0733-401145, staffan.hagstrom@ekebladbostad.se

Vi hoppas att du vill testa en sommar på vårt bolag som både växer och blir allt bättre på det vi gör. Mer om oss kan 
du läsa på www.ekebladbostad.se

Placering: Göteborg   
Sista ansökningsdag: 1 maj men tillsättning löpande

Varje sommar erbjuder vi betalad praktik/sommarjobb till en eller ett par studenter som är i slutfasen av 
sin utbildning till arkitekt eller går på program inom bygg- och fastighetsutveckling. Vi erbjuder några 
lärorika och stimulerande veckor där du får jobba med skarpa projektuppslag, utreda affärsmöjligheter 
och bidra i utvecklingsprojekt. Låter det här som något för dig? 


