Brancheforløb førte til fast job
Hajal Sulaiman står meget koncentreret med en vinkelsliber og arbejder. Med sit faste greb er det tydeligt,
at han ved, hvad han gør. Smilet afslører også, at han kan lide, det han laver. Hajal har siden 15. maj
været fastansat som svejser hos Ropox i Næstved. En ansættelse der blev mulig på baggrund af det
brancheforløb, som CLAVIS og en række kommuner og virksomheder – heriblandt Ropox – har deltaget i.
”Det betyder rigtigt meget for mig at komme i fast job. Jeg har fået meget hjælp af mine kollegaer, og jeg
lærer rigtig meget,” fortæller Hajal Sulaiman og tilføjer, at det også betyder rigtig meget for ham personligt
at have fået et fast arbejde, og så er der jo også lige den ekstra frihed.
”Det er også rigtig dejligt at slippe for at skulle ned på kommunen,” siger Hajal med et lille grin.
Og hos Ropox er man ikke kun glad for den ekstra arbejdskraft, som Hajal er.
”Noget som vi også værdsætter ved at have Hajal her, er den kulturforskel, og at vi ikke er ens alle sammen. Jeg kan godt lide, at vi blander kulturen, da et godt mix giver et godt arbejdsklima,” forklarer Jan
Buk-Mortensen, der er produktionschef hos Ropox, og tilføjer
”Kunne vi få nogle flere af Hajals type, så vil vi gerne det. Han er en god mand, og det er dejligt at have
sådan nogle medarbejdere, så hele forløbet er gået over al forventning, og vi vil gerne være med i sådan
et brancheforløb igen.”

Fakta om brancheforløb
Et brancheforløb er et kombineret undervisnings- og praktikforløb, der er rettet mod en bestemt branche.
Praktikforløbet er kortvarigt, men nok til, at virksomheden kan finde evt. huller, som deltageren så kan få
fyldt ud efterfølgende på fagskolen og/eller sprogligt
Deltagerne i et brancheforløb bliver matchet med en udvalgt virksomhed, og herefter modtager de målrettet undervisning i både sprog og faglighed. Så er de klar til et kort praktikforløb, hvor de kan bruge deres
nye kompetencer.
I hver virksomhed er der en mentor – oftest en kollega – der skal følge og støtte praktikanten – både i det
faglige og sproglige men også det sociale på arbejdspladsen.
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