Jag vågade ta

jobb
språnget!
Ingen anade att IT-konsulten Maria Hansson egentligen
drömde om att starta gästhus i Frankrike – allra minst
hon själv. Nu ångrar hon inte ett ögonblick att hon
vågade byta karriär. AV JESSIKA DEVERT FOTO: ALEXANDER PIHL
bohemen som jobba
•de– Jagheltidvar som
ITkonsult. Jag

Marias bästa
jobbtips
✔ Gå inte och vänta på den

perfekta idén, utan sätt i
gång! Skriv ner dina intressen,
ta hjälp av en karriärcoach
om du behöver, och våga
prova dina idéer. Funkar det
inte är det bara att byta
på vägen.

✔ Tänk stort, dröm. Det är där

de mest geniala idéerna om
vad du vill göra kommer fram.
Och det blir lättare att skala
ner det till realistiska mål efter
hand.

✔ Kraschlanda inte. Ta hand

om dig själv under tiden,
för utan din hälsa kan du ju
ändå inte förverkliga det du
vill. Var snäll mot dig själv,
undvik att nedvärdera dig –
och kom ihåg att det aldrig
är misslyckat att testa sina
drömmar!

Så hittar du ditt drömjobb

▲
▲
▲

inredde mitt hem med starka färger
och knasiga prylar och hade en ateljé
i franska Pyrenéerna där jag målade
tavlor. Och jag kände att ITvärlden
med sitt strikt logiska tänkande inte
passade mig fullt ut. Det var som att
jag levde två olika liv.
I många år gick Maria Hansson
och väntade på något slags ”NU vet
jagkänsla”, som skulle innebära att
hon bytte bana – men den kom ald
rig. Till slut kontaktade hon karriär
coachen Jaana Lindström.
– Men det tog lite tid att hitta en
riktning, jag hade ju ingen aning om
vad jag ville göra. Jag hoppade från
idé till idé. Det mesta blev bara ”ja,
det kanske vore något!” för att sedan
ersättas av någon annan tanke, berät
tar hon.
Maria blev uppmanad att presen
tera konkreta planer. Och på det sättet
kom idésvamlet ett steg vidare, och
blev alltmer strukturerat.
– Jag insåg att jag ju redan hade
en drömbostad i Pyrenéerna och jag
målade tavlor och inredde åt höger
och vänster. Jag arrangerade också

olika evenemang, gjorde egna recept
och lagade en massa mat. Det var fan
tastiskt, för efter hand ﬁck jag insikt
om att det var fullkomligt möjligt att
kombinera allt det här!
Idén att starta ett kreativt gästhus
växte så småningom fram. Det var
lite läskigt, men de tankarna motade
snabbt Maria bort.
– Så länge jag inte dör, tänkte jag
och ﬁck stöd från familj och nära
vänner. Sen klev jag på det här krea
tiva tåget.
I dag, ett år senare, jobbar hon
deltid som ITkonsult och resten av
tiden är hon i byn Peyriac de Mer i
södra Frankrike där hon driver gäst
huset La Flamant Rouge, något hon
inte ångrat.
– Att se de halvstressade kostym
klädda gästerna checka in och sedan
komma nerför trappan och sjunga La
vie en rose är underbart, säger hon
och skrattar.
Marias bästa råd för den som
funderar på nya vägar i livet är:
sätt i gång. ●
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