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JOACIM MÅRTENSSON
Månadens alumn i januari 2023 är Joacim Mårtensson!
Joacim är 26 år kommer från Kinna sydväst om Borås
och tog examen från Æ-programmet 2018. Sommaren
efter gymnasiet sommarjobbade han för första gången

på BRA Bygg, där han idag jobbar som platschef. I
dagsläget jobbar Joacim med två olika projekt i Fjärås.

2015 samma år som jag skulle börja studera på Chalmers och AE programmet kom jag i kontakt
med BRA Bygg där jag fick en praktikanställning över sommaren. Den sommaren fick jag göra allt
möjligt, allt från att hjälpa platsledningen med utsättning, yrkesarbetarna med enklare jobb eller
bara vara ute och underlätta för projektet i stort. Efter den sommaren fick jag möjlighet via min
dåvarande platschef att jobba kvar både på lediga dagar och före och efter skolan.

Så fortsatte jag fram till examen 2018 därefter fick jag en tillsvidareanställning på BRA Bygg som
arbetsledare där jag fick vara med på 2 stora projekt (ÅBY Arena samt 2 hus inne på
Geelyområdet på Lindholmen). Sedan på hösten 2020 bytte jag till min nuvarande tjänst som
platschef.

Beskriv ditt yrke idag och din väg dit:

2023

Hur kan en arbetsdag se ut för dig?
Jag är oftast på plats på bygget vid 06.30 där jag och min kollega i platsledningen planerar dagen
tillsammans med en kopp kaffe. Efter det brukar jag sätta mig framför datorn och beta av det som
är mest panik. Sedan ha jag för vana att gå ett varv på bygget och kika på det som behövs. Dels
för att se att allt flyter på men mest för att hela tiden ha koll på verkligheten så att man kan
planera utifrån det. Resten av dagarna ser olika ut, men det blir mycket möten och sitta vid datorn
och följa ekonomi och tidplaner.

Göteborgs häftigaste pågående byggnation idag?
Måste ju få säga två på denna. World of Volvo och Karlatornet är två fräcka projekt i stan just nu.



 Tre bästa
tipsen inför
yrkeslivet

Ha roligt, det
skall kännas

roligt att komma
till din

arbetsplats. 

 Hårt arbete
lönar sig.

Jobba
målmedvetet
med dig själv.

Vilken utveckling av branschen spår du i framtiden?

https://se.linkedin.com/in/joacim-m%C3%A5rtensson-407274159

Vad är det bästa med bygg- och fastighetsbranschen?

Att man oftast arbetar i projektform, det vill säga att man hela tiden får
jobba med nya spännande byggnader och människor. Man hinner aldrig
tröttna förrän det är tid att hoppa på nästa projekt.

Oj svår fråga! Spontant tror jag ju att digitaliseringen kommer fortsätta i
hög grad. Sen tror jag även att fokuset på energi och miljö blir ännu
större, där återbrukning av material kommer spela en stor roll.

Vad är det bästa med ditt jobb? Och vad är du extra
stolt över som du hittills gjort i ditt arbetsliv?

Det bästa med jobbet är att det är så varierat och att man känner att man
lär sig nya saker varje dag. Man träffar otroligt mycket folk som man byter
tankar och funderingar med vilket gör att man själv utvecklas. Det som
jag är mest stolt över är att jag tycker att man har anpassat sig till
jobbvärlden väldigt fort, jag trodde att steget skulle vara större och ta
längre tid. Samtidigt är jag även stolt över dem projekten jag har fått vara
delaktig i.

Vad har varit en stor utmaning och vad har du för råd
ifall vi skulle hamna i samma sitts?

Det är nog just att ta steget från skola till arbetsliv. Hitta sin roll på
arbetsplatsen. Med facit i hand så skulle jag säga att det är bara att köra
och våga vara sig själv. Så länge man har inställningen att göra sitt
yttersta varje dag ihop med en smula ödmjukhet så kommer det gå bra
oavsett arbetsplats.

Hur var din tid på Æ? Är det något speciellt du har nytta
av idag?

Mycket bra, vi var ett väldigt gött gäng som hade väldigt roligt
tillsammans. Just den biten att man lär sig lite om allt inom bygg- och
fastighetsbranschen. Det har man stor nytta av dagligen skulle jag vilja
säga.

Hur anser du att man som ny på arbetsmarknaden i
branschen ska tänka? Var borde vi lägga fokus?

Var inte för kräsen, allt kan inte bli exakt så som du tänker dig direkt. 
Hitta ett jobb där du känner att du kan utvecklas.
Inte fokusera enbart på det närmsta året utan att blicka framåt.
Hitta en arbetsgivare som är villig att ge dig stort ansvar.


