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Månadens alumn i januari 2020 är Pontus Edman!  
Han är 38 år, kommer från Mölndal och tog examen från Æ-programmet 2006. Idag bor och 
arbetar han i Göteborg som konsult på EFFSO Entreprenad. Just jobbar Pontus 100% på 
Volvos fastighetsbolag, Volvo Group Real Estate (VGRE) där han är bygg- och 
projektledare. Nedan har Pontus  svarat på frågor för att inspirera och tipsa er studenter som 
går på programmet idag. Trevlig läsning! 
  
Beskriv ditt yrke idag och din väg dit: 
Min väg har varit ganska krokig och i korta drag gått från att jag började som arbetsledare på 
PEAB och därefter hade olika roller på Wallenstam där jag de sista åren arbetade som 
förvaltningschef för deras kommersiella bestånd. 
  



Därefter har jag även arbetat på SBC som förvaltar bostadsrättsföreningar, varit en kort 
sväng på Next Step Group och även hunnit med att arbeta som Projekt- och Inköpschef på 
Partillebo, allmännyttan i Partille. 
  
Sedan två år tillbaka är jag konsult inom bygg- och fastighetssektorn på EFFSO Entreprenad 
och har ett uppdrag på 100% hos Volvos fastighetsbolag, VGRE. Min roll är att leda och 
driva olika bygg- och fastighetsprojekt. 
  
Hur kan en arbetsdag se ut för dig? 
Dagen börjar nästa alltid med att jag sätter mig vid datorn och går igenom mail och dagens 
möten. Därefter brukar mötena börja vid 09.00 och det kan vara allt ifrån byggmöten med 
entreprenörer, planeringsmöten med kollegor eller möten med kunder. Kunder i det här fallet 
är andra Volvo-bolag som VGRE utför projekt åt. 
  
Sedan fortsätter ofta dagen med möten, besök på byggarbetsplatser, räkna på nya projekt 
m.m. 
  
Vad är du extra stolt över som du hittills gjort i ditt arbetsliv?  
Jag är extra stolt över att jag har vågat anta de olika roller jag blivit erbjuden och därmed fått 
lära mig en massa olika saker. 
  
Hur var din tid på Æ? Är det något speciellt du har nytta av idag? 
Min tid på Æ var otroligt rolig. Där träffade jag vänner för livet, fick möjlighet att fokusera på 
ämnen jag brinner för men även vara delaktig i olika föreningar och aktiviteter. 
  
Jag försökte göra och vara med på så mycket det bara gick och det kändes som att miljön 
på Chalmers verkligen uppmuntrade till detta. 
  
Dina tre bästa tips under studietiden är… 
1. Utnyttja att du läser på Chalmers med alla möjligheter det ger till ny kunskap, nya vänner 
och valfrihet till kommande yrkesliv. 
  
2. Passa också på att lära dig att ta emot information, bearbeta den och sedan presentera 
den på ett lättförståeligt och konkret sätt. Det kommer du ha stor nytta av i arbetslivet. 
  
3. Fokusera på skolan istället för att försöka arbeta så mycket som möjligt under tiden. 
Arbeta skall du göra i väldigt många år framöver men att studera kommer du troligen knappt 
alls göra efter du gått ut. 
  
Dina tre bästa tips inför yrkeslivet är… 
1. Försök att nätverka så mycket som möjligt när tillfälle ges, exempelvis på VARM eller 
CHARM.  
  
2. Läs på om de olika yrkesrollerna som finns inom branschen och fundera på var du tror att 
du skulle trivas bäst, exempelvis om du vill vara på ett bygge, arbeta bakom ett skrivbord 



eller kanske vara ute och träffa mycket människor. Detta underlättar när du skall söka jobb 
efter utbildningen. 
  
3. Ha en ödmjuk inställning till att du visserligen har med dig en massa teoretiska kunskaper 
men kanske inte så mycket praktiska kunskaper och därmed kan få finna dig i att lyssna och 
lära din första tid i arbetslivet. 
  
Dina tre bästa tips gällande jobbsökande är… 
1. Försök att vara med i mentorsprogrammet och även komma ut på praktik eller 
sommarjobba inom branschen, det ger en bra grund till ditt första jobb. 
  
2. Öva tillsammans med kompisar på att bli intervjuad. Det underlättar mycket om du fått 
"svåra frågor" och svara på dessa innan du sitter i en faktisk jobbintervju.  
  
3. När du sökt ser en spännande jobbannons så ta dig modet och ringa till rekryteraren eller 
ansvarig chef och berätta att du sökt eller tänkt söka och förhör dig lite om vad tjänsten 
innebär och vilken profil de söker. På så sätt kommer du förhoppningsvis hamna högre upp i 
högen med alla ansökningar. Du får också möjlighet att tidigt känna av om det känns som en 
arbetsplats för dig. 
  
Vad är det bästa med bygg- och fastighetsbranschen? 
Det bästa med branschen är att produkterna som vi arbetar med är till för och gagnar alla i 
någon utsträckning. Oavsett om vi bygger bostäder, kontor, kommersiella lokaler, sjukhus 
eller andra byggnader används de av människor varje dag, året runt och det tycker jag är 
oerhört stimulerande. 
  
Kontaktuppgifter: 
Mejl: edman.pontus@gmail.com, 
Telefon: 0708-68 04 20 
https://www.linkedin.com/in/pontus-edman-20686a17/ 
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