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RANKING Fastighetssverige har rankat branschens hetaste rekryteringar under det fjärde kvartalet
2018. Här är hela listan.
Nedan följer de rekryteringarna som vägt tyngst i branschen. Notera att listan gäller de nyrekryteringar
som, på ett eller annat sätt, har kommunicerats under Q4 2018, alltså kan vissa fortfarande jobba kvar
hos sin tidigare arbetsgivare. Listan avser endast operativa tjänster i bolagen, inte styrelseuppdrag.
1) Framtidens framtida vd
Efter fem år på MKB beslutade sig Terje Johansson att återvända till Göteborg och rollen som vd och
Bild: MKB
koncernchef för Framtiden, moderbolaget för Göteborgs allmännyttiga bolag. I början av 2000-talet hade Terje Johansson.
Johansson rollen som utvecklingschef på Framtiden, och för Fastighetssverige berättade han nyligen
mer om hur mycket han såg fram emot att få återvända.
LÄS MER
2) Olsén till Areim
Castellums tidigare CIO, Erika Olsén, tog alldeles i början av kvartalet steget till Ariem. I sin nya roll ska Bild: Castellum
Olsén framförallt fokusera på nya affärer och affärsutveckling. Utöver CIO-rollen på Castellum har bland Erika Olsén.
annat även varit partner i Tenzing, ett bolag som hon var med att bygga upp.
LÄS MER
3) Gerdins Niam-återkomst
Efter ett antal år som transaktionschef på Kungsleden gick Henrik Gerdin i början av december tillbaka
till Niam. På Niam har Gerdin tidigare haft rollen som director, Acquisitions. Nu blir den officiella titeln
fondchef för Niam Nordic VI.
LÄS MER

Bild: Heimstaden

Ingvor Sundbom.
4) Unibails nya direktör
Martin Lindgren, tidigare JLL, utsågs nyligen till ny director of operations på Unibail-Rodamco-Westfield i Norden. På Unibail
kommer han att ha det strategiska och operativa ansvaret för gruppens nordiska portfölj. Martin Lindgren kommer närmast från
JLL där han ledde ett team med 30 personer som chef för Corporate Solutions Sverige. Han har också varit leasingchef på
Jernhusen.
LÄS MER
5) Sundboms comeback
Tidigare Prime Living-vd:n Ingvor Sundbom blev nyligen klar för rollen som ny CFO för bostadsbjässen Heimstaden. Sundbom
har en lång och gedigen erfarenhet från flera ledande befattningar inom både den svenska och internationella finans- och
fastighetsbranschen då hon bland annat varit CFO för så väl Hufvudstaden och Oscar Properties.
LÄS MER
6) Wihlborgs nya Malmöbas
Wihlborgs värvade Magnus Prochéus som ny regionchef i Malmö. Prochéus har tidigare erfarenhet från flera ledande positioner,
både inom förvaltning och utveckling. Senast från en roll som kommersiell fastighetschef på Stena Fastigheter.
LÄS MER
7) Citycons transatlant
I början av november såg finska retailjätten Citycon till att stuva om i ledningen och ersatte dåvarande vd:n Marcel Kokkeel med
amerikanen F. Scott Ball. Ball har tidigare bland annat COO och vd för Starwood Retail Partners.
LÄS MER
8) Lejonets nya ledning
Lejonfastigheter hämtade in sin nya vd, Micael Antamo, från motsvarande roll på på kommunala Norrevo fastigheter. Antamo
har tidigare även varit Head of facilites management på Region Östergötland .
LÄS MER
9) Belatchews Hifab-värvning
Belatchews Arkitekter hittade sin nya vice vd, Per Ångquist, i Hifabs tidigare marknadschef. Ångquist har dessförinnan verkat på

WSP, bland annat med ansvar för en nationell marknadsorganisation.
LÄS MER
10) Från Morris till Magnell
Advokatfirman Törngren Magnell stod för en ordentlig värvning när man plockade in Natalie Bretz som ny delägare från och med
årsskiftet. Bretz kommer närmast från Morris Law, där hon har varit ansvarig för Stockholmskontorets fastighetsgrupp och är
specialiserad på entreprenad- och infrastrukturprojekt, fastighetstransaktioner, samt projektutveckling.
LÄS MER
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