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Snickarpodden är tillbaka med ny säsong
I Snickarpodden möter du kvinnorna som valde att byta sina jobb som bland annat
florist och undersköterska för att ta på sig varsel och hjälm och ge sig ut på byggena.
Förbered dig på en och annan ocensurerad inblick i vardagen – men hör också
arbetsglädjen, inspirationen och viljan hos snickarlärlingar som under 5 800 timmar
ska lära sig ett nytt yrke.
JMs snickarlärlingar Susanne Wacklin och Linn Gergi har nu kommit ungefär halvvägs i sitt
lärlingsprogram. Hur ser deras vardag ut nu? Är de fortfarande lika nöjda med beslutet om
att byta bana lite senare i livet? I säsongens första avsnitt hör vi dem berätta om hur livet
förändrats sedan de började jobba på bygget.
– Jag vill ju verkligen att om jag får en dotter i framtiden så ska det vara lika självklart för
henne att bli hantverkare eller barnskötare eller något annat kvinnodominerat yrke. Det ska
ju inte vara några konstigheter med att det finns kvinnor på en byggarbetsplats, säger
Susanne Wacklin, snickarlärling på JM som även hörs i Snickarpodden.
– Man sträcker ändå på sig några centimeter när man hör sig själv säga ”jag är snickare”,
säger Linn Gergi, snickarlärling på JM som även hörs i Snickarpodden.
Nyligen blev det klart att Snickarpodden är nominerat till Jämställdhetsbygget –
byggbranschens egna jämställdhetspris.
Följ Snickarpodden på Instagram: www.instagram.com/snickarpodden
Podden hittar du där poddar finns samt på: http://snickarpodden.libsyn.com/

Om lärlingsprogrammet
Som ett steg i att nå målet med 20 procent kvinnliga hantverkare år 2030 har JM startat ett
traditionellt lärlingsprogram. Förhoppningen är att programmet ska öppna möjligheter för fler
kvinnor att realisera drömmen om att bli yrkesarbetare. Programmet är noga utformat med
handledarskap, kvalitetssäkring och återkoppling.

För ytterligare information kontakta:
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29
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JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad
på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och
universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler
samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett
långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är
ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

