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RAKETTOPP 50 UTMANARECIVILINGENJÖR

— AKADEMISKA HUS —

— FÖRETAGSNAMN —

M aja Hurtig kastades rakt in i 
arbetet på Akademiska Hus. 
I våras färdigställdes ett av hen-
nes första – och största – projekt. 

Vad jobbar du med på Akademiska Hus?
– Som projektledare har jag helhetsansvar för
enskilda byggprojekt – nybyggnationer, om-
byggnationer eller renoveringar. Jag ansvarar för
bland annat budget, tidsplanering och kvalitet.
Jobbet kretsar mycket kring ett nära samarbete
med dels hyresgästerna och dels den egna för-
valtningsorganisationen. Jag ska se till att allas
krav och önskemål uppfylls.

Har du ett favoritprojekt i portföljen?
– Det måste nog vara Niagara, Malmö högsko-
las nya portalbyggnad som vi har byggt. Där
var jag biträdande projektledare. Vi jobbade i
samverkan med högskolan och man hade en
arkitekttävling för att ta fram den plan som
vi skulle arbeta efter. Det vinnande bidraget
var riktigt häftigt och jag har lärt mig väldigt
mycket under resans gång. När jag först kom till
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Fråga lorem ipsum?
– Ectus. Ne ommoluptam que odiaepe volore-
hent. Nus vene et dollatam, quis volupta cor
sequam que illorerorro tem. Nequia pa con pe
acid quatur re volorio sandant voloresti voluptae.
Em quate vellaccatem nosse vellam alitiunt
hicaborro iliquo quo volorento expelle ssimpo-
rerum adit, et omnisquist omni rem fugitibus
dit ommosan ducillautem fugitenturia tem.
Nequia pa con pe acid quatur re volorio sandant
voloresti voluptae. Em quate vellaccatem nosse
vellam alitiunt hicaborro.

byggarbetsplatsen för ett par år sedan var det 
bara en stor grop och nu i vår stod fastigheten 
klar, det känns väldigt bra.

Vad lockade dig till just Akademiska Hus?
– Jag gillar att kunna peka på någonting och
säga ”Titta vad vi har gjort” – och det visste jag
att jag skulle få göra på Akademiska Hus. Vi
är ett av Sveriges största fastighetsbolag och vi
har en bred portfölj. Sedan är det spännande att
jobba med den avancerade teknik som många av
våra fastigheter kräver. Nu ska jag till exempel
gå på ett nybyggnadsprojekt för ett akviferlager,
ett geoenergisystem för värme och kyla. Jag
måste läsa på inför varje nytt projekt och det
gillar jag.

Du kom till Akademiska Hus direkt efter 
examen, hur kändes det?
– Det kändes spännande eftersom jag fick börja
jobba som projektledare direkt. Det där stora
Niagara-projektet som jag nämnde var ett av
mina allra första projekt. Samtidigt fick jag ett
helt eget, om än mindre, ombyggnadsprojekt att
driva. Det var roligt att kastas rakt in i verksam-
heten.

Fråga lorem ipsum?
– Ectus. Ne ommoluptam que odiaepe volore-
hent. Nus vene et dollatam, quis volupta cor se-
quam que illorerorro tem. Nequia pa con pe acid
quatur re volorio sandant voloresti voluptae. Em
quate vellaccatem nosse vellam alitiunt hicaborro
iliquo quo volorento expelle ssimporerum adit,
et omnisquist omni rem fugitibus dit ommosan
ducillautem fugitenturia cum rendandunt rem aut
anihill uptatur solupta consequat quia quunturem
rero maximil eossitas molo blantio.

Fråga lorem ipsum?
– Ectus. Ne ommoluptam que odiaepe volore-
hent. Nus vene et dollatam, quis volupta cor
sequam que illorerorro voluptae. Em quate
vellaccatem nosse vellam alitiunt hicaborro
iliquo quo volorento expelle ssimporerum adit,
et omnisquist.

Fråga lorem ipsum?
– Ectus. Ne ommoluptam que odiaepe volore-
hent. Nus vene et dollatam, quis volupta cor
sequam que illorerorro temem. Nequia pa con
pe acid quatur re volorio sandant voloresti lorem
ipspa con pe acid quatur re volorio sandant
voloresti voluptae. Em quate vellaccatem nosse
vellam hicaborro iliquo quo volorento expelle
ssimporerum adit, et omni.

MAJA HURTIG
Titel: Projektledare.

Utbildning: Byggingenjör på Chalmers tekniska högskola, Master i International 
project management, examen 2012. 

Vad inspirerar dig? Drivna och engagerade människor i min omgivning.

eget ansvar, spännande fastighe-
ter och avancerad teknik, det är en 
vanlig arbetsdag för Maja Hurtig.

ingress max 200 tecken kae exces 
eserferro omnimust, eum eos exeris 
vitiusam, ut est, omnisqui ut aut ide.

”Jag drev egna projekt från 
första veckan på jobbet”

”Citatrubrik på max 60 tecken  
med några utvalda ord highlightade”

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbo-
lag. Vi bygger och förvaltar hållbara kunskapsmiljöer åt 
universitet och högskolor. Genom nyskapande teknik, 
innovativa idéer och långsiktighet bidrar vi till ett 
klokare Sverige.

👥 Antal medarbetare: 430 anställda. Sex regioner 
samt huvudkontor i Göteborg.
 Medarbetarnas bakgrund: Projektledare, fastig-
hetschefer, drifttekniker, byggingenjörer, fastighetsför-
valtare och ekonomer med flera.
 Läs mer: www.akademiskahus.se

AKADEMISKA HUS

FÖRNAMN EFTERNAMN
Titel: Ullo beat laborehent min nobissit est.

Utbildning: Ullo beat laborehent min nobissit est qui quis quate etur.
Kuriosafråga: Ullo beat laborehent min nobissit est qui quis quate etur? Quidi  
odi dolenih ictions equundipsa vidunt et que eos maximinctia verchil lorerum.

Catus se non cuptae labo. Tem ratur, sam, voluptaquid 
escias venime dolorercita quas con pro voluptatur? 
Modictae perum evel inistiam dolor se exped magnim 
harunt, to volorpor audant earchilit aut eaqui bearciis 
nullatur, qui corrovi delecae caerioreius re comnihita.

👥 Antal medarbetare: Quiae praeris ad qui tem as.
 Medarbetarnas bakgrund: Quiae praeris ad qui.
 Vägar in: Les consenducid ex et vellori bearum quas.
 Rekrytering: Quiae praeris ad qui tem as eosam.
 Läs mer: Les consenducid ex et vellori bearum quas.
 Facebook: Les consenducid ex et vellori bearum.
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