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De unge tager ansvar, 
de er kompetente og 
godt rustet, når vi 
møder dem.

Lars o. Husted,  
servicechef, ballard europe

Af Lars Mandal

22-årige Raimonds Osins fra 
Letland er super tilfreds med 
sit arbejde som servicetekni-

ker på Ballard Europe i Hobro. 
“Det er et fantastisk job, mit første 

rigtige job i Danmark ef-
ter min uddannelse på 
Dania Erhvervsakade-
mi i Viborg. Jeg har gode, 
hjælpsomme kolleger, 
arbejdspladsen er som en 

lille familie, og jeg kan altid spørge en 
af mine kolleger, hvis jeg er i tvivl om 
noget,” fortæller Raimonds Osins.  

“Teknologien er spændende. Mit 
job giver mening, det er værdifuldt og 
fyldt med udfordringer, og jeg fik meget 
hurtigt ansvar. Der gik kun få uger, før 
jeg fik lov til at arbejde selvstændigt,” 
siger han.  

Succes i Hobro
Ballard Europes europæiske service-
chef Lars O. Husted betegner sam-
arbejdet med Dania Erhvervsakademi 
som en succes.  

“De unge tager ansvar, de er kompe-
tente og godt rustet, når vi møder dem. 
Vi har brug for udadvendte kundeori-
enterede medarbejdere, og jeg er fuldt 
tilfreds med de to elever, vi har haft 
i praktik fra Dania. Vi har ansat dem 
begge to,” fortæller Lars O. Husted.  

“Raimonds har markeret sig som en 
dybt engageret og ambitiøs medarbej-
der, han har den helt rigtige tilgang til 
arbejdet.” 

Hjælper med lokale netværk  
Lektor Claus Grand Bang, forklarer, 
at Dania Erhvervsakademi hjælper de 
unge udlændinge med danskundervis-
ning og projekter med lokale virksom-
heder allerede fra det første semester. 

Udenlandske studerende  
lukker huller i industrien
Dania Erhvervsakademi i 
Viborg sender næste forår 64 
udenlandske studerende i 
praktik hos lokale og 
regionale virksomheder

“Vi hjælper dem med netværksaktivite-
ter lokalt og regionalt, og i samarbejde 
med konsulenter fra Industrikontakten 
har vi øget de unges netværk med nye 
kontakter,” fortæller Claus Bang.  

Bølgebryder
Mogens Abildgaard, partner i konsu-
lentvirksomheden Industrikontakten, 
forklarer, at deres rolle primært hand-
ler om at agere bølgebryder og skaffe 
nye kontakter til virksomheder lokalt 
og regionalt. 

“Vi har organiseret arbejdet med at 
afdække kontakterne til det lokale og 
regionale erhvervsliv. Vi har talt med 
300-350 virksomheder, fortalt om de 
studerende og deres kompetencer og 
på den måde skabt grundlaget for nye 
samarbejder mellem Dania Erhvervsa-
kademi, de studerende og virksomhe-
derne,” forklarer Mogens Abildgaard.  

Dania Erhvervsakademi hjælper med 
at sætte de studerende i kontakt med 
relevante lokale virksomheder.  

“Vi sikrer, at kandidaterne har de 
nødvendige kompetencer, men det 
handler jo også om kemi, personlig-
hed og et mere generelt match, og den 
del af opgaven ligger bedst ude hos den 
enkelte virksomhed,” forklarer Claus 
Bang.  

Dania Erhvervsakademi tilbyder tre 
internationale uddannelser: En uddan-
nelse inden for salg og marketing. En 
uddannelse til autoteknolog,  målrettet 
autobranchen, forhandlere og værkste-
der, og en uddannelse som it-teknolog 
med fokus på datacentre og it-sikker-
hed.   De udenlandske studerende kom-
mer primært fra Østeuropa, lige nu er 
der mange studerende fra Ungarn, Bal-
tikum og Polen. Sidstnævnte gruppe er 
meget populære, fordi mange danske 
virksomheder har engagementer med 
virksomheder i Polen. 

Lars O. Husted, servicechef 
i Ballard Europe i Hobro, er 
glad at have Raimonds Osins 
(øverst) ansat som servicetek-
niker i virksomheden.  
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Ballard EuropE udgør 
det europæiske hovedkontor af 
canadiske ballard Power Sys-
tems, som er en af verdens le-
dende brændselscelleleverandø-
rer.  

VirksomhEdEn har 
 hoVEdsædE i Hobro, og de 50 
ansatte leverer skræddersyede 
løsninger til kunder inden for 
bus, lastbil, tog, marine, gaffel-
trucks og kritisk infrastruktur 
samt service til alle nul-udled-
ningsbusser og andre produkter, 
som bruger ballard brændsels-
celler i europa.

Fakta Ballard Europe


