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F O Arkitektkontor söker Avdelningschef 

Fo Arkitektkontor
FO ARKITEKTKONTOR INGÅR i koncern med FO Peterson & Söner Byggnads AB. Inom 
koncernen strävar vi efter ett nära och bra samarbete mellan våra avdelningar, allt för att 
uppnå bästa resultat för såväl våra kunder som internt på våra avdelningar.

På vårt Arkitektkontor kommer du därför få möjlighet att arbeta i utmanande och 
varierande projekt, alltifrån att jobba med vår egen fastighetsavdelning i spännande 
stadsutvecklingsprojekt  till kulturhistoriskt skyddade byggnader, hotell & restauranger, 
bostäder, industrier och vårdbyggnader.  

Vi är ett komplett team inom arkitektur och konstruktion som har genomfört en lång 
rad projekt inom såväl ombyggnation, tillbyggnad och nybyggnation. 
Två av våra senaste projekt har varit ett ombyggnadsprojekt av en kulturhistoriskt 
skyddad byggnad, Villa Ramsäter samt 
BRF Träkronan, ett internt projekt tillsammans med F O Peterson avseende  
nybygge av bostadsrätter i Östra Kålltorp, 7 våningar, 59 lägenheter, trästomme.

Bland våra kunder finns ett antal av både de större och mindre fastighetsägarna i 
Göteborg, vi har ett nära samarbete med bland annat Fastighetskontoret, Higab och 
Carlanderska Sjukhuset.

Avdelningschef Arkitektkontor

VILL DU JOBBA MED strategi och utveckling och ansvara för ett Arkitektkontor som 
förutom externa kunder även jobbar nära koncernens projektutveckling med interna 
projekt?
Då vår nuvarande Avdelningschef kommer att gå i pension söker vi efter en driven och 
engagerad efterträdare till vårt Arkitektkontor. Du kommer arbeta både strategiskt och 
operativt,  där du i projekten såväl stöttar yngre kollegor som att själv jobba som 
Projekteringsledare och i våra större projekt inneha rollen som Uppdragsansvarig Arkitekt.

Som Avdelningschef på F O Arkitektkontor har du stora möjligheter att påverka och 
utveckla avdelningen och jobba med spännande och varierande projekt. Du ansvarar för 
företagets utveckling gällande inkomna projekt, har ett personal och ekonomiskt ansvar 
för avdelningen samt ansvarar för kontorets ackvisitionsarbete mot nya och gamla kunder. 
Då vi är en koncern som erbjuder ett helhetskoncept arbetar du även tillsammans med  
projektutvecklingsavdelningen i våra egna projekt där vi får vara med och utforma 
bostäder för våra kommande hyresgäster och köpare av bostadsrätter. 

Idag består gruppen av 5 personer där du kommer att leda och ansvara för två arkitekter, 
en ingenjör och en konstruktör men vår ambition är att växa med ytterligare tre personer på 
2 års sikt. 

Välkommen, 
F O Arkitektkontor

VI SÖKER EFTER  en person med sinne för goda långsiktiga affärer som vill vara med 
och driva utvecklingen av vårt Arkitektkontor. Du ska ha goda ledaregenskaper och trivas 
med att jobba såväl strategiskt som operativt i projekten. 
Vi ser gärna att du har mellan 15-20 års erfarenhet och jobbat som Handläggande/
Uppdragsansvarig Arkitekt.



Ombyggnadsprojekt Villa Ramsäter, på Hallegatan här i Göteborg. Byggnaden som uppfördes 1912 är 
kulturhistoriskt skyddad.
Villan var ursprungligen disponentbostad för den närliggande Porslinsfabriken. Efter ombyggnad inrymmer 
den tidigare villan kontor i bottenvåningen samt 4 lägenheter i övriga delar av huset.

Beställare för projektet är Fastighetskontoret, Göteborgs Stad. 

I Östra Kålltorp har Fo 
Arkitekter tillsammans med 
Fo Peterson arbetat med 
ett nybygge av 
Bostadsrätter med 59 
lägenheter.

I projektet finns högt ställda 
miljökrav med låg 
energianvänding. Här 
används exempelvis en 
trästomme istället för 
betong för mindre 
miljöpåverkan

Villa Ramsäter

Brf Träkronan i Östra Kålltorp



F O Peterson & Söner Byggnads AB

KAN KUNSKAP GÅ I ARV? Kanske inte, men synen på god byggkvalitet 
kan det. Vissa erfarenheter kan föras vidare i generationer, andra måste 
man skaffa sig själv. Men etik, yrkesstolthet och affärsmässighet kan 
bevisligen genomsyra en organisation i mer än 150 år och i vår värld är det 
här bara början. 

Vi är ett privatägt familjeföretag som erbjuder samma möjligheter som flera av 
byggbranschens större aktörer, med cirka 90 anställda.  
Vi är lokala genom att vi verkat i och kring Göteborg i alla år. Och framför allt: 
Vi erbjuder helheten. Tillsammans med oss kan kunden rita och konstruera, 
bygga nytt, bygga om, renovera, grundförstärka eller göra specialanpassad 
inredning efter just dina behov. 

Relationsbyggare och förtroendeskapare

ALLT FLER FÖRSTÅR hur viktiga de personliga relationerna är för företag, 
deras kunder och leverantörer. Relationerna bygger på ömsesidig  respekt, 
förtroende och förståelse för byggprocessen. Vi anpassar våra erbjudanden efter 
kundernas behov. Det har varit en framgångsrik strategi ända sedan vår farfarsfar 
Frans Oscar Peterson startade företaget 1870. 

Framtidsbyggare och nytänkare

Å ENA SIDAN ÄR byggbranschen konservativ, å andra sidan inte. Som 
byggare ligger det i sakens natur att vara både nytänkare, kreativ och  
förändringsbenägen. I många år har F O Peterson & Söner investerat i forskning 
och utveckling och samtidigt varit djupt engagerade i landets bygg- och 
branschorganisationer. Därför kan kunderna vara säkra på att alltid få tillgång till 
de senaste rönen och tekniken när de anlitar oss. 

Kvalitet och ansvar

ATT ARBETA PÅ LÅNG SIKT Att hålla det vi lovar. Att kunna sova gott om 
natten. Trovärdighet och långsiktighet är självklara och viktiga delar av vårt 
erbjudande. Vi tar ansvar för det vi bygger och vilken påverkan det har på 
miljön och omgivningarna. Vi följer utvecklade kvalitets- och miljösystem för att 
du som kund ska bli garanterad rätt kvalitet. Oavsett om vi bygger nya 
affärslokaler eller kontor, renoverar minnesmärkta byggnader, snickrar vackra 
entrédetaljer eller formar en stabil grund för behövande hus, så gör vi det för 
framtiden. 



CFK Rekrytering är ett lokalt förankrat rekryteringsbolag i 
Göteborg. De senaste 10 åren har vi rekryterat tjänster inom Bygg 
och Fastighet och dagligen hjälper vi såväl kunder som 
kandidater att hitta ny personal och nya utmaningar på både 
utförar och beställarsidan.

Kännedom om branschen, nära och många relationer är nyckeln 
i vårt arbete och anledningen till att vi blivit en av de främsta 
rekryteringskonsulterna  inom denna nisch. 

CFK Rekrytering- specialister inom 
Bygg/Fastighet

CECILIA FORSELL 
0739-464913
cecilia@cfkrekrytering.se

Cecilia är Partner på CFK Rekrytering, specialister inom Bygg/Fastighet. 
Cecilia har stor erfarenhet av att rekrytera nyckelpersoner till attraktiva roller 
inom beställar, konsult och entreprenadorganisationer och har ett brett 
kontaktnät i branschen. Hon värdesätter det personliga mötet och att bygga 
goda och långsiktiga relationer.

Varmt välkommen att kontakta oss om ni har frågor om tjänsten eller vill skicka in 
en ansökan!




