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Månadens alumn i april 2020 är Isabella Eerola!  
Isabella är 25 år, kommer från Landvetter och tog examen från Æ-programmet 2019. Idag 
jobbar hon med fastighetsförvaltning som förvaltningsassistent på Västerstaden i Göteborg. 
Nedan har Isabella svarat på frågor för att inspirera och tipsa er studenter som går på 
programmet idag. Trevlig läsning! 
  
Beskriv vad du arbetar med! 
Min yrkestitel säger egentligen inte så mycket av vad jag jobbar med och jag ska försöka 
beskriva det så gott det går! Man kan säga att min roll egentligen består av tre. Jag arbetar 
huvudsakligen som förvaltare och har hand om flertalet fastigheter som alla är 
bostadshyresrätter. Som förvaltare har jag både tekniskt och ekonomiskt ansvar för löpande 
underhåll och ser till att fastigheterna är i gott skick. Utöver förvaltningen ansvarar jag även 
för vår kommersiella uthyrning och det gäller hela processen, allt ifrån ett tidigt skede av 
intressenter till avtalsskrivning och eventuell renovering eller anpassning. Det gör att jag 
många gånger både som förvaltare och som kommersiell uthyrare även agerar projektledare 
vid större renoveringar. Ett annat sidospår som jag arbetar med är vår ”marknadsavdelning” 



där jag ansvarar för löpande uppdatering på vår hemsida, designar våra nyhetsbrev, 
marknadsför oss vid förvärv och nybyggnation, och mycket annat småpyssel. 
  
Hur kan en arbetsdag se ut för dig? 
Just eftersom jag har så många olika ansvarsområden varierar mina arbetsdagar väldigt 
mycket, vilket jag också tycker är väldigt kul! Jag spenderar ungefär 70% av min arbetstid på 
kontoret med administrativa uppgifter och möten, och resterande 30% är jag ute och tittar till 
mina fastigheter eller är iväg på lokalvisningar. Den första vardagen i månaden är dock alltid 
densamma, det är då vi förvaltare åker ut och besiktigar alla de lägenheter som ska få nya 
hyresgäster. 
  
Vad är du extra stolt över som du hittills gjort i ditt arbetsliv?  
Jag är stolt över att ha förstått mig på förvaltning och tacklat ansvaret som förvaltare, 
eftersom vi på AE knappt läser någonting om förvaltning. Det är många saker att hålla reda 
på när det kommer till hyresrätter, som till exempel vad hyreslagen säger, vad som gäller om 
en brand uppstår, hur du stärker upp fastighetens beständighet, och sedan finns det många 
termer som jag aldrig tidigare stött på som jag fått bekanta mig med (typ OVK, googla det). 
Att arbeta som förvaltare och med just hyresrätter innebär att arbeta med människors 
troligen största trygghet, nämligen sin bostad, och det känns väldigt meningsfullt! 
  
Hur var din tid på Æ? Är det något speciellt du har nytta av idag? 
Jag hade så roligt under mina tre år på AE-programmet! Jag upplever att många av kurserna 
faktiskt kommer till användning ute i arbetslivet även om det ibland kanske inte kändes så 
just då. Sedan tror jag att mitt engagemang på sektionen, både som medlem i NollK och 
Ordförande i RegAE har bidragit till att jag vågat ta för mig mer ute i arbetslivet. 
  
Berätta lite om vad du skrev ex-jobb inom! 
Jag och min exjobbspartner skrev om Agil projektledning inom fastighetsbranschens 
projekteringsstadie. Vi var båda intresserade av ledarskap och av en slump kom vi över just 
området ”agilt”, så det kändes ganska naturligt att väva samman de ämnesområdena. Agilt 
är främst kopplat till IT-branschen och vi undersökte möjligheten att implementera mer av 
arbetssättet som används inom den branschen till fastighetsbranschen. 
  
Dina tre bästa tips under studietiden är… 
1. Häng med kompisar! Inom sektionen, utanför sektionen eller både och. Jag tror det är 
viktigt att ha en balans för att studietiden ska bli den bästa tiden. Är det plugg så är det 
plugg, när det inte är det så njut! 
2. Ta hjälp av varandra, det går mycket fortare att fråga kompisen om hjälp än att försöka 
hitta svaret själv. 
3. Häng med på föreläsningarna, det besparar dig tid i slutändan. 
  
Dina tre bästa tips gällande jobbsökande är… 
1. Sök allt och mycket, även om du vet på ett ungefär vad du vill jobba med i framtiden så är 
alla erfarenheter bra erfarenheter om du inte skulle få drömjobbet direkt. 
2. Ofta är det de stora företagen som syns mest men försök att leta upp även de små. 



3. Var påläst om företaget inför intervju och förbered gärna några frågor, det visar på 
intresse och du kommer garanterat känna dig mer avslappnad. 
  
Dina tre bästa tips inför yrkeslivet är… 
1. Var inte rädd för att visa eller tala om att du är bra på någonting, fram med framfötterna, 
så att säga. 
2. Var nyfiken och fråga mycket – det är när du är som mest grön som du ska passa på. 
3. Var serviceminded. Inom branschen är det inte bara mark och byggnader vi jobbar med 
utan även människor. 
  
Vad är det bästa med bygg- och fastighetsbranschen? 
Jag har alltid funnit en tjusning i att det vi har byggt och det vi bygger idag lämnar ett 
historiskt märke. Hur vi bygger och utvecklar städer förändras hela tiden. Bygg- och 
fastighetsbranschen är en ständigt föränderlig bransch och det finns enorma 
utvecklingsprocesser att ta sig an om man vill. 
  
Kontaktuppgifter: 
isabella.eerola@vasterstaden.se 
 
LinkedIn:  
https://www.linkedin.com/in/isabella-eerola 
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