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Svefa rekryterar Pauline von Troil som
Affärschef Fastighetsutveckling
Kundernas behov och efterfrågan på dedikerad kompetens inom komplexa fastighets- och stadsutvecklingsprojekt ökar. Därför förstärker
Svefa sin organisation med en Affärschef Fastighetsutveckling.
Pauline von Troil kommer närmast från rollen som Kommersiell Projektledare på
Vencom Property Partners där hon ansvarat för den strategiska och kommersiella utvecklingen av Bromma Blocks. Pauline har en gedigen bakgrund från fastighetsbranschen både internationellt och nationellt hos starka aktörer som KF
Fastigheter, IKEA MOS, Inter IKEA och Centrumutveckling.
”Marknadens behov av kompetens som bland annat kan hantera komplicerade
stadsutvecklingsprojekt ökar. Vi upplever att marknadsläget är rätt för att ytterligare fördjupa vår förmåga att lösa våra kunders utmaningar” säger Helena Dalhamn, Affärsområdeschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling Svefa.
”Vi är väldigt glada att Pauline med sin gedigna erfarenhet av både fastighetsutveckling och handelssegmentet valt att komma till oss. Hon är ett mycket bra
tillskott till våra professionella expertkonsulter” avslutar Helena Dalhamn.
”Svefas konsulter och rådgivare är bäst-i-klassen och levererar dagligen verklig
kundnytta. Det är otroligt roligt att få möjligheten att bidra med min kompetens
och erfarenhet i det spännande läge som Svefa befinner sig i” säger Pauline von
Troil, Affärschef Fastighetsutveckling Svefa.
Pauline von Troil tillträder sin nya tjänst den 6 maj.

För mer information
Helena Dalhamn, Affärsområdeschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling,
tel: 010-603 86 28, helena.dalhamn@svefa.se
Mikael Lundström, VD, tel: 010-603 86 83
mikael.lundstrom@svefa.se
Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, fastighetsinformation, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning
samt transaktioner & uthyrning. Tillsammans är vi över 180 medarbetare fördelade på 18 kontor i
landet och omsätter årligen 300 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighetsoch energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.
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