Äventyret i möjligheternas stad
Den 19 augusti 2018 är en dag jag för alltid kommer att minnas. Jag var nervös. Men
samtidigt exalterad. Jag var rädd. Men samtidigt mer redo än någonsin. Den 19 augusti
2018 var dagen då jag vinkade hejdå till mina föräldrar på Arlanda för att hoppa på
planet som skulle ta mig ut på ett äventyr, som blev bättre än jag någonsin hade kunnat
tänka mig.
Jag kom i kontakt med Hanna på Study Abroad i november förra året på en
utställarmässa. När Hanna då berättade om detta program i New York kände jag, där
och då, New York här kommer jag. Programmet heter IIB vilket står för Institute for
international business och pågår under en tidsperiod om fyra månader. Dessa fyra
månader består först av två månaders studier på SUNY New Paltz, ett college cirka två
timmar utanför New York City. Väl på college studerar man fem kurser samtidigt, vilket
kan låta mycket men i gymnasiet hade man ju minst lika många kurser i rullning på en
och samma gång. Och jag kan garantera att det går att klara, jag gick själv från en
medelelev i skolan till straight A:s i mina kurser nu på college.
College-livet var en upplevelse i sig, lärorikt på alla möjliga sätt och speciellt intressant
att få bo på campus i en så kallad dorm tillsammans med en roommate man aldrig träffat
förut. Utöver det så hände det mycket hela tiden, det fanns många möjligheter för
utflykter, både i aktivitetsväg men också utflykter för att besöka andra städer.
Efter att man spenderat två månader i New Paltz flyttar man sedan därifrån, in till inget
mindre än Manhattan. Där ska man då göra ett två månaders internship (praktik) på ett
företag. Detta internship är jag, i skrivandes stund, mitt i och här kan jag utan tvekan
säga att jag trivs som fisken i vattnet.
Mitt internship gör jag på ett av Manhattans största fastighetsmäklarföretag, Douglas
Elliman, där jag jobbar i ett av teamen - The Michael Graves team. Varför en
mäklarfirma? Jo, det är på grund av att innan jag åkte hit studerade jag till
fastighetsmäklare i två år på Högskolan i Gävle. Därför var mitt stora intresse att hitta ett
internship på en mäklarfirma här, men tro mig, du kan söka internship inom nästintill
vilken bransch som helst, PR, marknadsföring, mode, ja, you name it.
Och nu till den stora frågan, hur lyckades jag få detta internship? Denna sökprocess är
en del av två kurser vi läser på universitet, där började vi med att skriva ett resume (dvs
ett CV på amerikanskt vis) och även ett cover letter (dvs ett personligt brev). Därefter var
det dags att börja leta efter ett jobb/internship som lät intressant för mig, detta gjorde jag
tillsammans med vår mentor för programmet. Han har ett väldigt stort kontaktnät som vi
gick igenom och det var faktiskt till en av hans kontakter som jag skickade mitt resume
och fick komma på en intervju. Efter intervjun var det klart, jag hade fått min plats på ett
av mina drömföretag, Douglas Elliman Real Estate.

Såhär mitt i äventyret ser jag tillbaka på tiden som varit här i USA och kan konstatera att
beslutet att flytta till New York i fyra månader är, med hästlängder, det absolut bästa
beslutet jag någonsin tagit. Jag skulle utan tvekan kunna skriva en hel bok om min tid
här. Det finns så mycket jag har fått uppleva, så många fantastiska människor som jag
har fått träffa och så mycket som jag har lärt mig, framförallt om mig själv men också om
stora delar av den amerikanska business-världen. Det finns många saker jag kommer
att ta med mig och jag tror att jag framför allt kommer ha ett nytt synsätt på mycket. Jag
har varit i möjligheternas stad där det inte finns ett tak på något, här kan du gå så långt
du vill.
Till sist vill jag bara säga att jag verkligen rekommenderar alla att göra detta äventyr och
du gör det möjligt genom att kontakta Hanna på Study Abroad. Jag är så tacksam för att
jag där i november förra året träffade Hanna och fick reda på denna möjlighet och då
insåg precis vad jag skulle göra hösten därpå. Att detta äventyr nio månader senare blev
en realitet känns helt overkligt, det är utan tvivel en dröm som blev sann.

