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Jeg kan lide mit arbejde!

Det behøves ikke at være svært. Find en uddannelse og et
arbejde du kan li’ og nyd, at du er landet på rette hylde.

Jesper Thomsen på 37 år har prøvet rigtig
mange jobs. For det meste ufaglærte jobs
rundt omkring Hirtshals, hvor han bor. Jesper
kan bedst li’ at arbejde udendørs og nyder
solen, mens han fortæller om sin uddannelsesrejse.
- Jeg har altid synes om murerfaget, jeg har
bare aldrig givet det en chance og prøvet
det. Heller ikke som arbejdsmand. Derfor
meldte jeg mig i efteråret 2016 til GF2 på
EUC Nord, hvor jeg gennemgik en RKV
(realkompetencevurdering) for at se om jeg
kunne udnytte min arbejdsmarkedserfaring
til at afkorte mureruddannelsen. Vi fandt ret
hurtigt ud af, at jeg intet vidste om murerfaget, så jeg fik ingen rabat og blevet derfor
erklæret til at være EUV 3.

Efter GF2 søgte jeg læreplads et par steder
og fik ja tak fra Harry Thaarup A/S i Hirtshals.
Det er stadig min læreplads og jeg nyder det.
Jeg tror også min chef er tilfreds med min
indsats - jeg får ihvertfald lov til at bruge
mine talenter på mange forskellige opgaver også på egen hånd. Min chef Tommy har rost
min grundighed og arbejdsmoral, og det er
jeg rigtig glad for.
Find ud af, hvad du brænder for og gå efter
det i stedet for at shoppe rundt med et halvt
hjerte i det. Mange arbejdsspladser kræver
at du har en uddannelse for at du kan blive
fastansat. Og det betyder altså noget for ens
selvtillid, at man tager en uddannelse og får
et svendebrev. Det er jo ligesom et kvalitetsstempel for hele ens arbejdsliv, slutter Jesper.

