Nyt fra Stålakademiet:

Træningen til DM i Skills er i fuld gang
Lærlinge hos nogle af Stålakademiets medlemmer er lige nu travlt beskæftiget
med at træne op til dette års DM i Skills, der afholdes den 28-30 april i Høng.
DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Omkring 300 unge
er med som deltagere, hvor de kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste.
Danmarksmesterskabet er åbent for alle interesserede, men særligt folkeskoleelever inviteres med og får
mulighed for at afprøve deres faglig kunnen og tale med de unge på erhvervsuddannelserne. Også
Stålakademiet er repræsenteret, både med sin egen stand og rollemodeller, men også gennem
medlemsvirksomheder der stiller op med lærlinge, der har kvalificeret sig til mesterskabet. Her i blandt
ECM Industries.
Lærings og udviklingsmuligheder motiverer
Det er tredje gang ECM har en lærling med til DM i Skills. Tilbage i 2012 vandt ECM lærling Tommy DM for
Klejnsmede, i 2019 var det ECM lærlingen Daniel Houen der deltog som industritekniker og i år er det
Nikolaj Pedersen, der kun 2,5 år inde i sin uddannelse som industritekniker, som har kvalificeret sig til
konkurrencen og skal vise, hvad han kan.
”Nikolaj er en ung mand der vil noget, han er meget engageret og dygtig. Han er hjælpsom og træder gerne
til for at hjælpe kollegerne. Forleden tog han en ekstra vagt på aftenholdet, da han så kunne få muligheden
for at stå ved en ny maskine, som han gerne ville lære at kende. Han siger aldrig nej, hvis der kommer nogle
nye løsningsforslag i hans arbejde.” siger Søren Jaedicke Christiansen, indehaver af ECM Industries
ECM gør en stor indsats for af dygtiggøre lærlinge. I øjeblikket har de 14 lærlinge, både industriteknikere og
klejnsmede, samt tre EUX-elever ud af en produktion på 85 medarbejdere. Lærlingene bliver tilbudt
lektiehjælp af to lærlingekoordinatorer og af Søren selv.
”Jeg skiftede til ECM fra en anden virksomhed, da jeg gerne ville ud til en virksomhed, hvor der var plads til
at være lærling. Man bliver ikke bare brugt som grønknaps operatør ved ECM, her får man lov til at lave en
masse programmering og opstillinger, og det er virkelig der, hvor jeg personligt lærer noget og udvikler mig.
Lige nu, bruger jeg alle mine fri timer på at træne mastercam, udvikle ideer til at effektivisere min
arbejdsgang og tankegang, også i min almindelig arbejdsdag, høre jeg om input fra min kolleger, til
hvordan man kan gøre tingene bedst, hurtigst og mest præcis. Jeg får både tid og redskaber af ECM til at
kunne være bedst mulig forberedt.” Fortæller Nikolaj Pedersen, Industritekniker lærling hos ECM Industries
Det kræver hele virksomhedens opbakning
Til dette års DM i Skills, har ECM lejet en VIP-bus med lædersæder og madvogn til alle deres lærlinge inkl.
lærlingekoordinatorerne, hvor de ankommer i ens teamtrøjer. Samlet kalder de det også for
lærlingefabrikken. Lærlingefabrikken vidner om et stærkt fællesskab og fokus på trivsel blandt ECMs
lærlinge.
”Det vigtigste for os som virksomhed, er at bakke op om Nikolaj, og vise at vi tror på ham. Det vigtigste er
ikke at han vinder konkurrencen, for han vinder som menneske, fordi han mærker at vi tror på ham. Det
giver ham tiltro til sig selv, og den tiltro, kan han give videre til de andre. At deltage i Skills, giver Nikolaj
mulighed for at lære. I øjeblikket er han f.eks. på et fire dages kursus i de maskiner, der anvendes på Skills,
da de ikke er magen til dem vi har hos ECM.” Siger Søren Jaedicke Christiansen

ECM er medlem af industritekniker.nu og har en vision om at bidrage til et konkurrencedygtigt dansk
erhvervsliv, nu og for de næste generationer.
”Den vision har Nikolaj taget til sig på trods af hans unge alder, han forstår at der skal arbejdes hårdt for at
bevare vores konkurrenceevne og den danske velfærd.” afslutter Søren Jaedicke Christiansen.
Udover ECM, har medlemsforeningen Welltec i Allerød ligeledes en deltager med til DM i Skills.

