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NESHAT ALIZADEH
Månadens alumn i december 2022 är Neshat Alizadeh! 
Hon är 35 år och tog examen från Æ-programmet 2011.

Idag arbetar Neshat som förvaltningschef på SGS
Studentbostäder, en arbetsplats hon redan som 16 åring

kom i kontakt med av en slump.

Redan innan och under studierna på AE jobbade jag på SGS Studentbostäder. Mitt första
sommarjobb som 16-åring var på företaget och jag grovstädade korridorkök under
sommaren. SGS har sett mig och utmanat mig i olika roller och därför är jag där jag är idag.
Jag har under mina år på SGS Studentbostäder haft roller som lokalvårdare, kundansvarig,
förvaltare, områdeschef, uthyrningschef och nu förvaltningschef. Under ett par år
arbetade jag även som researchassistent på ett rådgivande bolag inom
fastighetsbranschen i Göteborg.

Beskriv hur din väg efter examen sett ut, vad
för olika roller har du jobbat med på vägen?

Hur hittade du till SGS?

2022

Det var det kända bananskalet. Jag var 16 år och behövde ett sommarjobb. Inte hade jag
då kunnat tro att mina år på SGS skulle vara grunden för mitt val av utbildning och forma
min framtid.

Hur kan en arbetsdag se ut för dig?
Det är väldigt varierande hur mina dagar ser ut men en gemensam nämnare är mycket
samverkan med kollegor och externa samarbetspartners.

Av dina år i branschen, anser du att den har utvecklats?
Ja, branschen genomgår en tydlig förändring, föryngring och modernisering.



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

Vilka olika roller ser du att en Æ:are kan ha
hos er på SGS?

Tre bästa tips
inför yrkeslivet

Lyft din blick och titta utanför
väggarna på Chalmers. Börja

skaffa dig kontakter och
ett nätverk. Skaffa

sommarjobb inom branschen
och försök göra praktik, även

fast det är väldigt juniora
roller. Det finns så mycket

andra värden som är
betydelsefulla

än utbildningen och de
högskolepoäng man tar.

I min nuvarande roll idag har jag dagligen nytta utav
kursen i Beteendevetenskap. Utöver det är det mitt
nätverk av kursare och andra Chalmerister som jag lärde
känna under utbildningen.

Projektledare och förvaltare.

linkedin.com/in/neshatalizadeh/

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

Det absolut bästa med mitt jobb är att se medarbetare
utvecklas, framför allt juniora sådana! Det är så
motiverande att se hur medarbetare lite trevande tar sig
an uppgifter och utmaningar de aldrig ställts inför tidigare
samt hur de hanterar utmaningen och hur den specifika
erfarenheten stärker dem i deras respektive roller. Att
finnas till, stötta och coacha längs den resan är för mig
otroligt belönande. Mina moments i arbetslivet som jag är
extra stolt över är just tillfällen som är kopplade till
medarbetares utveckling.

En anledning till att jag också trivs så bra på min
arbetsplats och är kvar efter så många år är att jag jobbar
med och för studenter. Det är så givande att jobba med
just studenter som kundgrupp. Studenter är i en rolig och
härlig period i livet; de har precis kommit in en på
utbildning de verkligen vill läsa, de har kommit till en ny
stad, hos oss på SGS Studentbostäder ska de flytta in i en
ny bostad vilket är spännande, kanske flyttar de
dessutom hemifrån för första gången. Allt är nytt, kul och
spännande och att då få lov att följa studenterna på den
resan är otroligt motiverande.

Karriärplanera inte för det
kommer ändå inte bli som du
tänkt dig. Tacka istället ja till
saker som kommer din väg

och testa projekt,
karriärvägar och andra

möjligheter. Ur möjligheter
föds nya möjligheter.

Var prestigelös. Tre års
studier på Chalmers leder
inte alltid till drömjobbet

direkt efter examen. Ha en
dröm men kom också ihåg att

det är hårt arbete och
uthållighet som leder till

drömmen.


