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Unge ser mUlighed i lokal virksomhed
Selvom Sukup Europe (tidligere
Dancorn) er en ældre og erfaren
herre inden for landbrugsindustrien, med over 60 års erfaring,
formår den lokale virksomhed at
være en attraktiv arbejdsplads for
både erfarne- og nye unge medarbejdere.
”Som salgs- og projektvirksomhed med en beliggenhed uden for
de større danske byer, er vi klar
over de udfordringer, vi står over
for, når det gælder rekruttering af
kvalificeret arbejdskraft” - fortæller Jens Erik Iversen, administrerende direktør hos Sukup Europe
A/S.
Vellykket rekruttering
Mens andre virksomheder kæmper med at tiltrække den rette
arbejdskraft, har man hos Sukup
Europe formået at indgå samarbejde med en række nye unge og
kvalificerede medarbejdere.
”Som et internationalt projekthus har vi brug for de helt rigtige
kompetencer inden for forskellige
fagområder. Det er vi glade for er
lykkedes, og vi har en spændende kombination af vigtig erfaring
og ny interessant
viden blandt vores
medarbejdere ” fortæller Jens Erik
Iversen.

Jacob T Svenstrup
(Århus) er blot én
af de nye unge
projektledere, som
pendler til Hedensted hver dag.

”Vi er en lokal virksomhed, som
gerne vil rekruttere lokalarbejdskraft, men med en attraktiv beliggenhed tæt på E45 har vi mulighed for at udvide vores søgning til
større byer som Århus og Odense.
Både geografien og vores virksomhedsprofil har gjort os i stand
til at hente den rette arbejdskraft
til virksomheden” - fortsætter
Jens Erik Iversen
At rekrutteringen er lykkedes, er
de tre unge medarbejdere i denne
artikel et godt eksempel på.
Pendleren
Jacob T Svenstrup (25 år) er blot
én af de nye unge medarbejdere i projektafdelingen. Med en
baggrund som først entreprenørmekaniker og en netop afsluttet
uddannelse som Maskinmester,
søgte han stillingen som projektleder hos Sukup Europe i dec.
2015.
Det var især et billede af, at man
fokuserede på at finde ”den rette” medarbejder og ikke blot en
hurtig ansættelse, som tiltrak
den unge dimittend. Mens klassekammeraterne har valgt et ar-

Økonomielev Susan Gilling (Horsens) trives med de mange forskellige
opgaver i den lokale projektvirksomhed.
bejde blandt nogen af de største
danske virksomheder, er Jacob
glad for det store ansvar og berøringsflade, han har fået hos
Sukup Europe.
”Den høje frihedsgrad og ansvaret for egne projekter giver mig
et vigtigt erfaringsgrundlag. Som
projektleder er jeg ofte med i
processen fra A-Z og har en stor
kontaktflade til vores kunder. ” forklarer Jacob.
”Jeg oplever en stor erfaring
blandt mine ældre kollegaer og
en særlig velvilje til at vidensdele
med os nye unge medarbejdere.
Derfor ser jeg gode personlige
udviklingsmuligheder i virksom-

heden” - afslutter den unge projektleder.
Som bosat i Århus er der dagligt
et stykke vej til arbejdspladsen.
Men den korte afstand mellem
E45 og hovedkontoret gør tiden
bag rattet overkommelig, og når
tiden kommer til at flytte fra lejligheden i Århus, er der mange
gode muligheder i både Hedensted, Vejle og Horsens.
Eleven
Da økonomi- elevpladsen hos
Sukup Europe blev slået op, var
der ingen tvivl hos Susan Gilling
(25 år), som var på udkig efter en
elevplads i forbindelse med hen-

Sukup Europe

des videre uddannelse. Det var
især udsigterne til at få foden ind
i en international projektvirksomhed og mulighederne for personlig udvikling, der vægtede højt.
Arbejdsprocessen i et projekthus
er langt mere afvekslende end i
en traditionel produktionsvirksomhed, hvilket medfører bredere arbejdsområder og et hurtigt
erfaringsgrundlag. Allerede 1½ år
inde i sin elevtid vurderer Susan,
at hendes fremtidige muligheder
er væsentlig større end hendes
medstuderende på Århus Business College, som udelukkende
arbejder inden for ét område.
”Fra første arbejdsdag har jeg følt
mig velkommen og respekteret.
Jeg bliver ikke set på som en
elev, men som en del af teamet.
Derfor er det også helt naturligt,
at jeg bliver inddraget i beslutningerne i min afdeling.”

var tiden kommet til forandringer
for den unge mand fra Juelsminde. Et valg han er utrolig glad for:
”Jeg får lov til at bruge min viden
og lærer samtidig nyt hver dag.
Tidligere mødte jeg ind på det
samme værksted hver dag, her er
jeg på egen hånd ude hos vores
kunder. Virksomheden stoler på,
at medarbejderne kan løse deres
opgaver selvstændigt, og det giver mig en følelse af, at mit arbejde er værdsat.” forklarer Kaspar
Tirsvad.
Den tidligere lastbilmekaniker ser
gode fremtidsmuligheder i sit nuværende job og glæder sig til, at
erfaringen giver ham
endnu mere teknisk viden inden
for korn- tørring og opbevaring.

Den lokale
Som tidligere lastbilmekaniker sidder Kaspar Tirsvad (23
år) med den helt rette viden i
stillingen som Teknisk Service
Montør hos Sukup Europe. Efter at have arbejdet på autoværksted fra en alder af 13 år,
Kaspar Tirsvad
(Juelsminde)
er en af de lokale unge,
som ser muligheder
hos Sukup Europe.
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