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Månadens alumn i september 2019 är Jennifer Eriksson! Hon är 25 år gammal, kommer från 
Partille och tog examen från Æ-programmet 2018! Idag bor och jobbar Jennifer i Göteborg 
som kommersiell uthyrare på Colliers International. Nedan har Jennifer svarat på frågor för 
att inspirera och tipsa alla studenter som går på programmet idag. Trevlig läsning! 
 
Beskriv ditt yrke idag: Jag jobbar som projektledare på uthyrningsavdelningen - Vilket kort 
och gott innebär att jag hjälper fastighetsägare (privata och kommunala) att hitta den 
perfekta hyresgästen till deras lediga lokaler. Jag jobbar med alltifrån kontor till 
restauranger, lager och butikslokaler. Jag jobbar både med nybyggnadsprojekt och befintliga 
lokaler - riktigt spännande & varierande! Genom daglig kontakt med fastighetsägare och 
intressenter får man en bra bild av trender och lokalmarknaden. 
 
Hur kan en arbetsdag se ut för dig? 
Ingen dag är den andra lik - men dagen startas med frukost på kontoret och avstämning med 
uthyrningsavdelningen för att gå igenom kommande möten, projekt och bolla nya 
affärsmöjligheter. Varje dag är jag i kontakt med fastighetsägare och intressenter (dvs 
potentiella hyresgäster) genom telefonsamtal, mejl, möten och visningar. Jag hjälper 
intressenter som söker lokal med att ta fram lokalförslag som matchar deras behov och 
önskemål. Jag kör visning av lokaler med intressenter och träffar fastighetsägare för att gå 



igenom deras kommande projekt och vakanser. En riktigt bra dag avslutas med att skriva ett 
hyresavtal och signa en affär! Där emellan blir det ett par koppar kaffe och en god lunch med 
kollegorna på stan! 
 
Hur var din tid på Æ? Är det något speciellt du har nytta av idag? 
Min tid på Æ var verkligen superrolig! Och lärorik! Utbildningen är bred och jag gillar att man 
fått lära sig lite av allt - ekonomi, juridik och det byggtekniska. Ute i arbetslivet känner jag 
alltid (läs oftast) att man är med i matchen! Man förstår att lokalen rasar utan pelarna, hur 
man läser ett hyresavtal och räknar ut en årsbashyra. Alla sociala sammanhang under 
Æ-tiden har också gett mig fina minnen och stort nätverk! 
 
Dina tre bästa tips under studietiden är… 
 
• Var seriös men ha sköj - a little omtenta never killed nobody 
 
• Börja bygg ditt nätverk - Gå med i en förening eller engagera dig i något du tycker är 
intressant och kul! 
 
• Försök fixa sommar-/extrajobb för att få inblick i bygg- och fastighetsbranschen 
 
 
Dina tre bästa tips inför yrkeslivet är… 
• Börja inte på en position bara för att andra anser att det är rätt väg att gå 
 
• Testa dig fram! Aldrig fel eller fegt att byta 
 
• Försök hitta vad du är intresserad av och tycker är kul, utgå ifrån det och hitta ett företag 
som går i linje med det. 
 
Dina tre bästa tips gällande jobbsökande är… 
• Sitt inte och rulla tummarna och invänta svar. Ring och fråga hur processen går. Det visar 
att du vill och är framåt. 
 
• Var inte rädd för att söka jobb som du inte tror att du är kvalificerad för 
 
• Våga ställ frågor på intervjun - typ om utvecklingsmöjligheter, arbetsklimat & vem som blir 
din närmsta chef 
 
Vad är det bästa med bygg- och fastighetsbranschen? 
• Att det alltid händer så mycket! Staden växer och blir bättre hela tiden. Jag älskar att få 
vara med och påverka och känna att man utvecklar staden vi bor i. 
 
Kontaktuppgifter: 
Jennifer.eriksson@colliers.com 
073-043 43 11 
 


