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Hvor er JID-prisvinderne i dag?
Produktionssupporter med gang i karrieren
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Engang
skoletræt, nu
på vej op ad
karrierestigen
Astrid Lykke Svendsen fik i
2015 JID-prisen for sin afslutningsopgave som jordbrugsteknolog på Erhvervsakademi
Sjælland.

Astrid Lykke Svendsen var skoletræt, da hun havde afsluttet
10. klasse på en efterskole.
- Jeg fravalgte at gå i gymnasiet, for jeg trængte til at få et praktisk arbejde med jord under neglene, fortæller Astrid.
Jord under neglene fik Astrid i bogstaveligste forstand i 2010,
da hun kom i lære som anlægsgartner hos Malmos A/S i Roskilde.
Da Astrid var udlært i 2013, gik hun i gang med at uddanne
sig til jordbrugsteknolog inden for landskab og anlæg med
opbakning og støtte fra Malmos’ ledelse.
Prisvindende opgave om udbud og tilbud
Som afslutning på teknologuddannelsen valgte Astrid at skrive
opgave om lovgivningen i forbindelse med udbud og tilbudsgivning – en opgave, der faldt i så god jord i JID, at foreningen
valgte at tildele hende JID-prisen på 5.000 kr. i 2015.
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Astrid Lykke Svendsen fik i 2015 JID-prisen
for sin afslutningsopgave som jordbrugsteknolog på Erhvervsakademi Sjælland. I dag
er hun 25 år og sidder som den yngste produktionssupporter hos en af landets største
anlægsgartnere, Malmos A/S i Roskilde

- Mit valg af emne for opgaven hang sammen med, at jeg i min
praktik havde fået øjnene op for de komplekse problemstillinger, der kan være forbundet med at give det økonomisk

JID-prisen
JID uddeler årligt en pris på 5.000 kr. på hvert af de tre
erhvervsakademier, der uddanner jordbrugsteknologer.
Prisen bliver uddelt til dimittender, der har leveret en
afslutningsopgave, der skiller sig på ud parametre som
kreativitet, nytænkning og ”skæve vinkler” i tilgangen
til det valgte emne, uden at der skeles så meget til den
karakter, opgaven har fået.

t i d li g e re J I D -pri s vi nde r
mest fordelagtige tilbud til en kunde, siger Astrid og uddyber:
- Det økonomisk mest fordelagtige tilbud er ikke nødvendigvis
det billigste, da en række andre kriterier kan have betydning;
fx tidsplaner, projektorganisering og hensynet til beboerne i
et det område, hvor anlægsarbejdet skal udføres.
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Astrids næste mål er at blive projekt
leder og stå for den overordnede styring og
det økonomiske ansvar i forbindelse med
entrepriser.
Taknemlig prisvinder
Astrid understreger, at hun er taknemlig over at have fået JIDprisen.
- Det viser, siger hun, at der er nogen, som tror på mig. Det
har gjort det lettere for mig at tro på mig selv og udvikle mig
fagligt, efter at jeg med prisen har fået tilkendegivet, at jeg har
flair for det, jeg beskæftiger mig med.
En væsentlig bevæggrund for at skrive opgave om tilbud og
udbud var, at Astrid satsede på at få en stilling som tilbudsberegner. Og det fik hun, da hun som 22-årig efter endt teknologuddannelse vendte tilbage til Malmos.
- Opgaven klædte mig på til stillingen som tilbudsberegner,
fordi jeg fik en viden om rettigheder og den lovgivning, der
ligger til grund for udbud, siger Astrid og uddyber:
- Jeg blev opmærksom på, hvor meget det betyder at have styr
på lovgivningen, så man ikke bliver ”snøret” af folk, der har
mere styr på det end én selv. I dag er der meget fokus på juraen
og det, der er skrevet med småt, så det er vigtigt at kende sine
rettigheder.

Malmos’ yngste produktionssupporter
Efter to år på posten som tilbudsberegner rykkede Astrid et
trin op på karrierestigen og blev Malmos’ yngste produktionssupporter i en alder af 24.
- Som produktionssupporter står jeg for den praktiske styring
af entrepriser. Jeg skal bl.a. sørge for, at der bliver indgået kontrakter, opstillet tidsplaner og at der er styr på alle tekniske problemstillinger forbundet med et anlægsarbejde, forklarer Astrid.
Stillingerne som tilbudsberegner og nu som produktionssupporter har et noget andet indhold, end Astrid var vant til i sin
tid som anlægsgartner.
- Før var jeg fysisk træt af at have brugt kroppen en hel dag, nu
sidder jeg på kontor og er træt i hovedet efter arbejdet, for i jobbet som beregner bliver man udfordret på en helt anden måde,
end da jeg arbejdede som anlægsgartner, siger Astrid og tilføjer:
- Men det har været en fordel for mig i mit job at være uddannet anlægsgartner. Jeg ved eksempelvis, hvilken rækkefølge
processerne skal have, hvor store maskiner, der skal bruges, og
hvilken type træer, der skal plantes, når jeg som produktionssupporter skal styre en entreprise.
Plads til udvikling
Astrid er glad for at være på en arbejdsplads, hvor ledelsen
bakker op om medarbejdere, der har et mål og gerne vil udvikle sig fagligt.
Målet for Astrid er at blive projektleder i Malmos. Projektlederen har den overordnede styring og det økonomiske ansvar
for en entreprise.
- Både i jobbet som tilbudsberegner og nu som produktionssupporter har jeg fået opbygget en viden og erfaring som forhåbentligt på lidt længere sigt gør mig i stand til at påtage mig
det ansvar, det er at være projektleder, siger Astrid.

Astrid: Tildelingen af JIDprisen viser, at der er nogen,
som tror på mig. Det har
gjort det lettere for mig at tro
på mig selv og udvikle mig
fagligt, når jeg med prisen
har fået tilkendegivet, at jeg
har flair for det, jeg beskæftiger mig med.
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