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Kulturkrockar är  
Cecilias vardag

Antingen gillar du Indien eller så gör du det inte, sa Cecilias Orosz 
 vänner när hon för sju år sedan blev erbjuden ett jobb där. Cecilia gillade 
Indien så mycket att hon återvänder och nu är utmaningen tuffare: chef 

för  Rambölls transportavdelning. 

C
ecilia Orosz vet i viss mån 
vad som väntar henne men 
allt går inte att förbereda 
sig på. Inte i Indien. 

– Man kan inte ta saker 
för givet och tro att alla 
kommer att göra vad vi har 

kommit överens om. Ingen  medarbetare 
kommer säga till mig som är chef att 
de inte vet hur de ska lösa uppgiften. 
Det var frustrerande i början, men man 
måste hitta andra vägar för att få arbetet 
att fungera, säger Cecilia Orosz. 

Första gången, 2007, blev hon 
erbjuden ett jobb som enhetschef, först 
i Chennai på den sydöstra kusten och 
sedan i Mumbai på den nordvästra 
kusten. Uppdraget var att bygga upp ett 
internationellt samarbete på vägsidan. 
Ramböll i Indien och Sverige skulle 
börja lägga anbud tillsammans och 
bemanna internationella projekt med 
kompetens från två länder. 

Cecilia blev uppmuntrad att söka 
jobbet. Trots det blev hon både förvånad 
och tveksam när hon fick det. 

– Jag var kvinna och jag hade aldrig 
varit i Indien. Därför begärde jag ett 
 tydligt besked från de chefer som hade 
valt ut mig. Skulle jag bli  respekterad? 
Annars var det ingen idé att åka. 
 Danskarna hade redan byggt upp en 
 liknande verksamhet på brosidan 
i Indien och de försäkrade mig om att 
det inte skulle bli några problem, säger 
 Cecilia när vi ses i Stockholm två dagar 
innan hon ska ge sig i väg.

Med en utbildning blev hon snabbt 
 respekterad i Indien och att vara 

 västerländska var inte heller någon 
 nackdel, snarare tvärtom. Däremot 
 uppstod det ständigt situationer där 
Cecilia insåg att det krävdes andra 
arbetsrutiner än i Sverige för att arbetet 
skulle flyta på. När hon väl lärde sig hur 
hon skulle leda och följa upp  arbetet 
fungerade det fint. Så 
småningom  jobbade hon 
också som enhetschef för 
den lokala transport enheten 
i  Chennai, där  Ramböll 
utförde uppdrag. 

– Jag försökte få ner 
 ribban, lätta på stämningen 
och visa att jag också gjorde 
fel. På så vis blev det lättare 
att få de indiska ingenjö
rerna att våga komma till 
mig med sina problem innan 
det var för sent. Regel
bundna uppföljningsmöten är A och O, 
säger hon.

Efter tre år i Indien återvände Cecilia 
2010 till Rambölls kontor i Malmö och 
blev så småningom uppdragsledare för 
Västlänken, ett av Göteborgs största 
infrastrukturprojekt. Där trivdes hon bra 
och hade inga planer på förändring. Men 
i höstas kom erbjudandet som hon helt 
enkelt inte kunde tacka nej till.  Ramböll 
ville ha henne tillbaka till Indien. Den 
här gången handlar det om jobbet 
som chef för transportavdelningen på 
Global engineering centre i Gurgaon, en 
 satellitstad till New Delhi.

– Jag gillar utmaningar, att bredda mig 
och möta nya kulturer och få ut det bästa 
av samarbetet mellan olika kulturer. Det 

är sällan tekniken som vi har problem 
med i den här typen av projekt, det är 
de personliga relationerna som vi måste 
jobba med för att hela tiden förbättra, 
säger Cecilia.  

I år är det 27 år sedan Cecilia Orosz 
lämnade Polhemsgymnasiet i Göteborg 

som gymnasieingenjör och 
började sitt första jobb på 
Scandiakonsult. Där avan
cerade hon från pinnpojke 
i fält till uppdragsledare, 
först för små projekt men 
med tiden till allt större. 
Hon har jobbat med 
nästan allt: projektering 
av hus, gator, vägar, broar, 
tunnlar, landskap och 
geoteknik. Scandiakonsult 
köptes så småningom upp 
av  Ramböll och Cecilia 

 flyttade år 2000 från Göteborgskontoret 
till Malmökontoret. Nu är hon tjänstledig 
för chefsjobbet i Indien.  

Transportavdelningen som hon ska 
leda i Gurgaon har i dag 75 anställda 
men planen är att ha 260 anställda om 
två år. Det är också så länge Cecilias 
 kontrakt sträcker sig. Vad som händer 
sedan vet hon inte. 

– Jag har aldrig ägnat mig åt karriär
planering men jag blir rastlös när jag 
inte längre lär mig nya saker. Ett jobb 
med överraskningar och utmaningar, 
gärna på gränsen till vad jag klarar av, 
lockar mest. Det var därför jag tog det 
här jobbet. 
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C E C I L I A  O R O S Z

Utbildning: Gymnasieingen-
jör med bygginriktning.
Utmaning i jobbet: Att leda 
människor i olika roller mot 
samma mål oberoende av kul-
tur/befattning.
Utmaning i livet: Att ”släcka” 
min nyfikenhet med hjälp av 
att resa.
Gör om fem år: Ärligt talat så 
har jag inte planerat så långt 
fram. 

UTMANINGEN



KULTURMIX. Cecilia Orosz jobbar 
i Gurgaon, en satellitstad till New Delhi och 
är spindeln i nätet för Rambölls verksamhet 
i sex olika länder: England, Norge, Sverige, 

Danmark, Mellanöstern och Indien.


