Din fremtid – få det fedeste job!
Lørdag den 4. februar fra kl. 13.00-16.00 åbner 13 lokale virksomheder i Mariagerfjord inden for industri
og håndværk dørene for unge og deres forældre for at vise virksomhederne frem og fortælle om
uddannelse og karrieremuligheder.
Med arrangementet ’Åben Virksomhed’ forsøger Mariagerfjord Kommune i samarbejde med Mariagerfjord
Erhvervsråd at ændre på tendensen om, at flere og flere unge vælger en gymnasial uddannelse i stedet for
en erhvervsfaglig uddannelse. I Mariagerfjord vælger 19,7 % en erhvervsuddannelse.
”I Mariagerfjord Kommune er der mange gode faglige jobs at få, hvis man som ung tager en erhvervsfaglig
uddannelse”, fortæller erhvervsdirektør, Torben Ladefoged, som er én af initiativtagerne til ’Åben
Virksomhed’.
Virksomheder viser frem og fortæller om karrieremulighederne
13 virksomheder fra både Hobro, Arden, Hadsund og Mariager er snart klar til at åbne dørene for lokale
unge, deres forældre og andre interesserede med henblik på at vise dem, hvad de enkelte virksomheder
laver, og hvilke jobprofiler der er ansat. Virksomhederne er blevet opfordret til at stille med deres unge
medarbejdere og lærlinge, som de unge deltagere også kan have nemmere ved at identificere sig med,
fortæller Torben Ladefoged. Han supplerer med, at ’Åben Virksomhed’ er den oplagte mulighed for at
besøge nogle af de virksomheder i kommunen, som man måske altid blot har passeret i bil.
”Vil man fx gerne være elektriker, tænker den unge og måske også dennes forældre, at den unge skal være
ved et elektrikerfirma, men faktisk er der ansat elektrikere i rigtig mange produktions- og
industrivirksomheder, så arrangementet kan være med til at åbne øjnene for de mange lokale
karrieremuligheder, hvis man vælger en erhvervsuddannelse”, fortsætter Torben Ladefoged.
Hvilken uddannelse skal man så vælge?
Ved hver virksomhed kan man også møde repræsentanter fra erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner fra
enten Tradium, Tech College Mariagerfjord eller Erhvervsskolerne i Aars, som kan tilbyde en bred
vejledning om de uddannelsesmuligheder og retninger, der er ved skolerne.
”De vil således kunne vejlede om, hvilken uddannelsesvej man skal gå for at blive procesoperatør, tømrer,
robottekniker, smed, servicemontør osv.”, fortæller Michael Christiansen, chefkonsulent ved Mariagerfjord
Kommune, og tilføjer: ”I mange tilfælde er der også mulighed for at bygge ovenpå en erhvervsfaglig
uddannelse, hvor medarbejderen fx videreuddanner sig efter at have fået nogle erhvervserfaring.
”Jeg synes jo, at jeg har det fedeste job i virksomheden!”
Ved Qubiqa Logistics i Arden er Jan ansat som PLC-hotline-teknikeren, men startede oprindeligt som
elektriker, da han altid har været interesseret i teknik. Efter endt uddannelse blev han ansat ved Qubiqa,
hvor han i jobbet som PLC hotline Tekniker lærte en masse om programmering. Efter et par år søgte han en
stilling i projektafdelingen, hvor han nu arbejder med projekter til virksomheder fra hele Europa på op til
100 mio. kr. ”Jeg synes jo, at jeg har det fedeste jo i virksomheden”, tilføjer han begejstret.
Kristoffer, som er i lære som klejnsmed ved REO-PACK A/S i Mariager, kan godt lide at bruge sine hænder
og arbejde med jern, og han trives med at møde tidligt, så han er tidligt hjemme igen.

”Jeg kan godt lide, at man er stolt, når man tager hjem om dagen”, fortæller Kristian, som er tømrerlærling
ved Brdr. Nielsen A/S i Hobro, og supplerer med, at dagene varierer alt efter arbejdsopgaverne.

FAKTA:
Læs mere om ’Åben Virksomhed’ på www.mariagerfjord.dk/aabenvirksomhed og se fx videointerviews med
Jan fra Qubiqa Logistics, Kristoffer fra REO-PACK A/S, Kristian fra Brdr. Nielsen A/S og Thomas Vejborg fra
Metafix A/S.
De 13 deltagende virksomheder er:
Agri-Norcold A/S (Hobro) - fødevareindustriens servicepartner indenfor indfrysning, frostvarehåndtering og
lagring af fødevarer.
Brdr. Nielsen A/S (Hobro) – tømrer- og murervirksomhed
DS Stålkonstruktion A/S (Hobro) – produktion og bearbejdning af stål
DS Stålprofil A/S (Hobro) – produktion af stålplader til bl.a. tag og facader
Lillegården El A/S (Hobro) - el-installationsfirma til både private, erhverv, industri, landbrug og service.
RS Stålteknik A/S (Hobro) - smedevirksomhed, der producerer støbeforme til betonindustrien og
byggevare/konstruktionsstål til byggeri og industri
Villumsign ApS (Hobro) – producerer bl.a. skilte, bildekorationer, solfilm, logodesign, webdesign og
digitale skilte.

Hans Jensen Lubricators A/S (Hadsund) - førende international leverandør inden for udvikling, produktion
og service af cylindersmøreapparater og SIP ventiler.
Metafix A/S (Hadsund) – maskinpark, som kan håndtere opgaver inden for metalarbejde og
overfladebehandling.
N.S. Teknik A/S (Mariager) – underleverandør inden for maskin- og elektronikindustrien.
REO-PACK A/S (Mariager) - global totalleverandør af specialkonstruerede logistik- og
automatiseringsløsninger
ROCKWOOL (Arden) – produktion af isolering til forskellige typer byggerier.
Qubiqa Logistics (Arden) – fokuserer på innovative kvalitetsprodukter og automatiserede løsninger til
optimeringen af den interne logistik.

Billedtekst:
Kristian, som er i lære som tømrer ved Brdr. Nielsen A/S i Hobro, er glad for at have valgt uddannelsen som
tømrer, da det er varierende arbejdsopgaver.

For yderligere information kontakt:

Michael Christiansen, chefkonsulent, Mariagerfjord Kommune, michc@mariagerfjord.dk, tlf. 20 26 10 08.
Torben Ladefoged, erhvervsdirektør, Mariagerfjord Erhvervsråd, tl@mfer.dk, tlf. 23 23 00 54.

