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JEANET CORVINIUS
Ålder: 41 år
Kön: Kvinna
Anställning: Regionchef Öst, Wästbygg
Presentation: Jag är en glad person som älskar att få mina arbeten att gå i mål. 
Ser på det mesta positivt och med glädje, vilken lett till bra stämning och goda 
resultat. Har en lätt och tydlig struktur både i eget arbete, regionen och de olika 
områden jag haft ansvar för inom Byggcheferna under åren. Talar gärna om vad 
jag tycker, särskilt om någon gjort ett fint arbete. 

I privatlivet är tid med familjen och vännerna det viktigaste. Bor med maken Marcus och våra två döttrar 
Elie och Judie i vår villa, Stuvsta-Huddinge.

Resor är ett måste för avkoppling, äventyr och nyfikenheten och gärna både till kyla för vintersporter  
och värme för sol, avkoppling och dykning.

Hjärtefrågor: Jag ställer upp för att jag vet att jag har energin, kunskapen och ledarskapet för att  
till sammans med en aktiv styrelse fortsätta driva och bygga vidare på den arena vi idag har med Bygg-
cheferna. Samhällsbyggnadsbranschen är en så otroligt fin bransch med mycket kunskap, historia och 
innovation. Våra medlemmar sitter med en kraft, tekniskt kunnande och ledarskap, men vi är väldigt 
duktiga på att hela tiden lägga till i arbetsuppgifter, lagar och regler…när vi oftast istället skulle behöver 
belysa och ge tid till själva ledarskapet.

Genom att vara med och belysa viktiga frågor utifrån ett chefs och ledarperspektiv, är vi en viktig spe-
lare i opinionen för att bidra och skapa en förståelse oavsett om vi pratat ledarskap, attityd, hållbarhet, 
digi talisering, innovation eller byggregler- och lagar.
 
Att våra medlemmar som chefer och ledare får verktyg för att kunna arbeta mot tydliga mål, rätt 
förutsätt ningar och må bra som chef och ledare i denna bransch är det jag vill att Byggcheferna som 
förening ska fokusera på. 
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