Fra teknisk assistent
- til produktionsteknolog
Tekst og foto: Rebecca Tinggaard

Allerede undervejs i uddannelsen til teknisk assistent var
Anne Jørgensen(34) klar over,
at hun ville læse videre.Nu 10
år efter er Anne i gang med at
uddanne sig som produktionsteknolog.

Det har været en udfordring, men det har ikke
været umuligt, fortæller
Anne Jørgensen om
Hvis man er kombinationen mellem
rollen som alenemor
lidt indadog fuldtidsstuderende
vendt, er
på SU.
praktikken Før studiet arbejdede
Anne Jørgensen som
også med til teknisk assistent og
at udvikle... sagsbehandler. Tiden
på arbejdsmarkedet har
været godt givet ud, både på erfarings- og ikke
mindst opsparingskontoen. Det kunne godt ha’
løbet rundt uden en opsparing, fortæller Anne
om studietiden. Anne er dog glad for, at hverken
hun selv eller datteren behøver at mærke, at mor
nu er på SU.
Vi møder Anne Jørgensen i forbindelse med
hendes praktik hos Jeld Wen, Herning. En
praktikplads, hvor hun får muligheden for, at
afprøve mange af de metoder hun har med sig
fra skolebænken. Man udvikler sig både fagligt
og menneskeligt i praktikken. Hvis man er lidt
indadvendt, er praktikken også med til at udvikle
ens sociale kompetencer - Man kastes ud i nyt
man bare skal klare.

Hos Jeld Wen

Fagligt rustet

Dennis Andersen, Leantekniker hos Jeld Wen,
er selv uddannet produktionsteknolog fra
Erhvervsakademi MidtVest. Leanteknikeren har
desuden selv været i praktik hos Jeld Wen.
Praktikanterne bidrager med nye input og friske
idéer, fortæller Dennis Andersen om fordelen
ved, at have praktikanter i virksomheden.

Med den teori, Anne Jørgensen har med sig fra
studiet, føler hun sig godt rustet til opgaverne
i praktikken og mærker desuden, at hun også
kan bidrage til virksomheden med nyt.
Eksempelvis et mere
helhedsorienteret syn
Man kastes på procesoptimering.

ud i nyt man
Drømmebare skal
jobbet
klare

Praktikanten betragtes på lige fod med andre
medarbejdere, understreger Andersen. Noget
Anne Jørgensen også har erfaret undervejs i
praktikken.

Opgaverne i praktikken
De primære opgaver i praktikken er, at se på
produktionen med friske øjne med henblik på
procesoptimering. I den forbindelse har Anne
Jørgensen deltaget i mange møder… Det har
været lidt af en opgave ikke at komme med input
undervejs, men, understreger Anne Jørgensen,
det er jo netop det, der ligger i at iagttage – at
man ikke blander sig, men analyserer processerne
og først når analysen er færdig kommer med
input på den baggrund.

Jeg er super glad for, at
Jeld Wen åbnede dørene for mig, fortæller Anne
Jørgensen om praktikpladsen, en plads hun fik
på baggrund af en skriftlig ansøgning.
- Praktikken har givet mig en erfaring, som jeg
kan tage med mig videre ud i erhvervslivet. Om
drømmejobbet er indenfor rækkevidde, er Anne
Jørgensen overbevist om. Dog har hun endnu
ikke en specifik virksomhed i tankerne. Anne
Jørgensen går dog målrettet efter en virksomhed med en optimeret logistikdel. Jeg kunne
godt tænke mig at være i en virksomhed, som er
fremme i skoene. Hvor jeg kan lære noget mere
om Lean og logistik og gå mere i detaljen, udtaler
Anne Jørgensen.

