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Jenny från Skanska är årets ledare inom bygg- och
fastighetsbranschen
Jenny Karlsson, 36 år och produktionschef på Skanska Väg och
Anläggning Väst har utsetts till årets ledare av Centrum för Management
inom Byggsektorn (CMB) på Chalmers. Utmärkelsen för framgångsrika
ledare inom bygg- och fastighetssektorn delades ut under CMBs årliga
ledarskapsdag den 22 april.
Priset ”Guldhuset” syftar till att stimulera utvecklingen av ledare genom att
uppmärksamma och synliggöra goda föredömen. Priset är årligt och delades ut
för femte gången.
Juryns motivering:
”Jenny Karlsson är en ung och mycket lyhörd och prestigelös ledare som genom
stort engagemang uppnår goda resultat och goda kundrelationer. Genom sin
förmåga att entusiasmera och skapa delaktighet – bland egna medarbetare såväl
som bland beställare och underentreprenörer – har hon skapat ett team som
känner stolthet över att bygga tillsammans. Jenny stimulerar sina medarbetare
att växa genom att ge dem ansvar, och hon visar på ett framgångsrikt sätt hur ett
humanistiskt ledarskap bidrar till en kreativ arbetsmiljö som uppmuntrar till
nytänkande i stora väg- och anläggningsprojekt.
- Drivkraften för mig är att tillsammans med mitt team bygga något som ska
finnas kvar i hundra år. Att vi känner stolthet för det som vi åstadkommer på
arbetsplatsen och i det arbetet gäller det för mig som ledare att lyssna, vara tydlig
och positiv och våga delegera, säger Jenny Karlsson.
Jenny Karlsson kommer från Lerum, är byggingenjör och har jobbat på Skanska
sedan hon tog examen vid Chalmers 1994. Jenny har jobbat som
produktionschef för ett flertal större väg och anläggningsprojekt.
Projekten har haft högt teknikinnehåll, varit belägna i hårt trafikbelastade miljöer
och med många personer inblandade, såväl medarbetare som beställare.
Just nu ansvarar Jenny Karlsson för projektet Tölö Tvärled som innefattar både
bro- och vägbyggen, har en budget på 103 miljoner och sysselsätter nästan 50
medarbetare inklusive underentreprenörerna.
För ytterligare information, kontakta:
Jenny Karlsson, Väg och Anläggning Skanska Väst tel 031- 771 13 75
Christian Werner, distriktschef, Väg och Anläggning Skanska Väst
tel 031 – 771 13 84
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Skanska Sverige är inriktat på byggande av bostäder, offentliga och kommersiella lokaler
samt infrastruktur över hela Sverige. Enheten som har cirka 10 500 medarbetare hade
2007 intäkter på drygt 27 miljarder kronor. Skanska Sverige strävar efter att vara en
förebild när det gäller lönsamhet, arbetsmiljö, miljö och affärsetik. I Sverige är Skanska
också verksamt inom utveckling av bostäder och fastigheter. Skanska erbjuder även
tjänster inom offentlig privat samverkan.

