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ABBLs prosjektdirektør på skolebenken:

Pris for BESTE STUDENT
Aleksander Ekeberg hadde jobbet som jurist og advokat i ABBL i 11 år da han i august
2017 startet etterutdanning innen eiendomsutvikling ved Senter for Eiendomsfag. Fra
januar 2018 skulle han overta roret som prosjektdirektør, og lede ABBLs boligprosjekter.
I september 2018 ble Ekeberg tildelt prisen for «Beste student» under Eiendomsuka 2018.
– Denne prisen var vel fortjent, sa Bjørg Totland, daglig leder i Senter for eiendomsfag.
Økt kompetanse
Senter for Eiendomsfag tilbyr tilleggsutdanning for de som
har en utdannelse eller arbeidserfaring innen eiendom fra før.
Ekeberg gjennomførte et utdanningsløp som kalles «bransje
utdanning i eiendomsutvikling». Dette består blant annet av
markedsanalyse, prosjektutvikling, kalkyler og risiko.
Ekeberg sier at han som fersk leder er glad for å ha et solid apparat
rundt seg på prosjektavdelingen. – Men jeg så det som helt nød
vendig å få påfyll av relevant kompetanse, for å forberede meg på
de nye ansvarsområdene jeg ville få som prosjektdirektør og gjøre
meg i stand til å lede og utvikle avdelingen på best mulig måte.
På spørsmål om hva som var den største motivasjonen for etter
utdanningen, svarer Ekeberg at oppgradert kompetanse vil bidra
til at ABBL får bygget enda flere boliger til medlemmene sine
gjennom godt planlagte og gjennomførte prosjekter.

Jobb og studier
Det kan kanskje friste mange å gå tilbake til studentlivet, men
Ekeberg advarer spøkefullt: Når man også er i full jobb, er det
mer hard jobbing og mindre fest enn man husker fra studietiden.
I siste semester var han i tillegg til deltidsstudiene også fersk i en
krevende rolle som prosjektdirektør.
Hver fjerde uke var det undervisning mellom to og fire hele
dager. I tillegg kom egenstudier og eksamener. Deltakelse alene
er tidkrevende og det stilles tøffe krav til utmerkelsen. Kandida
ten må de siste par årene ha tatt eksamen eller fagtest i minst
fire utdanningsmoduler. Kandidaten må ha oppnådd det beste
karaktersnittet blant samtlige studenter i samme periode.

Felles innsats og engasjement
Bjørg Totland berømmer ABBL, som har gitt Ekeberg mulighet til
å følge deltidsstudier ved siden av jobb. Ekeberg understreker at
dette ikke hadde vært mulig uten godt samarbeid. – At det var
mulig å prioritere tid til videreutdanning, er særlig takket være
tidligere prosjektdirektør Søren Pedersen, som tilbød seg
å hjelpe med å dra lasset litt lenger, etter at stafettpinnen formelt
var sendt videre. Men også resten av avdelingen sto på litt ekstra
i denne perioden. Det er jeg naturligvis takknemlig for. Dette
viser at ABBL er en arbeidsplass der det er mulig å vokse og
utvikle kompetansen.

ABBL er svært imponert over Ekeberg, og stolte over å ha pris
vinneren med på laget. Med de kravene som stilles både til kom
petanse og tidsbruk, vitner denne prisen om en solid prestasjon.
Ekeberg legger beskjedent til at det er utrolig hva man får til når
man driver med noe som er så gøy som å bygge boliger.
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