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I voksenlære hos Blunico
A/S - en virksomhed i
konstant udvikling
__________________________________________________

Derfor var det heller ikke tilfældigt eller
uovervejet for Ib Henrik, da han i 2015
kontaktede Blunico A/S for at søge en
plads som voksenlærling indenfor industriteknik.

han kunne få lov at arbejde med et fag,
der interesserede ham, og hvor han kunne
se sig selv i fremtiden. Blunico A/S modtog
Ib’s ansøgning om en voksenlæreplads, og
de fandt ham ret interessant. De mødtes
til en snak og en rundvisning i produktionen, og kort herefter blev kontrakten
underskrevet. Det er nu 4.5 år siden.

_________________________
“Viser man interesse, vilje
og ansvar, kan man få lov
til rigtig meget...”
Ib Henrik Bårris

_________________________

duktionen. Med den viden og erfaring jeg
har tillært mig nu, og den interesse for programmering jeg har, finder jeg det yderst
interessant at kunne få lov til at bygge et
ekstra lag på min uddannelse, og på den
måde komme til at arbejde endnu mere
med programmeringsdelen. Udvikling og
optimering af arbejdsgange og processor
for bedst mulig udnyttelse af robotternes
effektivitet, tiltaler mig meget”, siger Ib
Henrik Bårris.

Fordybelse i sit arbejde
Man fornemmer hurtigt, at Ib er typen,
der er drevet af fordybelse i sit arbejde.
”At kunne arbejde selvstændigt uden for
mange forstyrrelser passer godt ind til
måden, jeg arbejder bedst på. Hos Blunico
A/S er der generelt travlt, og opgaverne er

Interesse og
viden blev levebrød
Med sin interesse for procesorienteret
arbejde, fakta og matematik forbundet
med udvikling og programmering, fandt
Ib Henrik Bårris det oplagt at tage en uddannelse som industriteknikker. Ib følte,
han havde fundet den rette hylde, hvor

Lærling på lige
fod med de andre
At være lærling er ofte forbundet med
”nederste led i fødekæden”. Ham der skal
tage sig af de mindre spændende pligter
og opgaver, og ham der skal ”testes af”.
Men sådan har det ikke været for Ib Henrik
Bårris. Tværtimod.

Når man nu skulle ud at sejle, så kunne
man jo lige så godt få mest muligt ud af

Den nye drenge i klassen
At blive taget seriøst har ikke på noget
tidspunkt være en udfordring for Ib hos
Blunico A/S. Heller ikke selvom han er
startet som lærling. ”Jeg var klar over, at når
man starter i lære – for mit vedkommende
voksenlære, så er man ”den nye dreng i
klassen”, og man er ham, der i princippet
ved mindst. Jeg skal indrømme, at jeg
havde mine bekymringer om, hvordan
det vil være at være voksenlærling, og
hvordan mine kolleger vil tage imod mig.
Personligt syntes jeg selv, det var lidt svært
at skulle være ham, der var uvidende og
skulle spørge om hjælp. Jeg vil jo helst
selv”, siger Ib med et beskedent smil og
fortsætter: ”Men det skal siges, at jeg ikke
på noget tidspunkt har følt, at jeg blev
undervurderet eller skulle ”testes” af mine
kolleger, eller for den sags skyld har været
ham, der blev sat til at udføre de mindre
spændende opgaver. Jeg har fra dag ét
følt mig som en ligeværdig kollega”, siger
Ib Henrik Bårris.

_________________________
“Jeg har fra dag ét følt mig
som en ligeværdig kollega”

Det tog tid at
finde den rette hylde
Ib Henrik Bårris er efter 4,5 år netop udlært
industriteknikker hos Blunico A/S. En
uddannelse der i sin tid ikke umiddelbart
lå i kortene for Ib Henrik Bårris. Han havde
planer om noget helt andet. Med sit
musikalske talent for at spille på trompet,
var drømmen om musikken Ib’s første prioritet. Det viste sig ikke at være det rette for
ham, og han valgte derfor i stedet at læse
til landskabsarkitekt. Han kunne godt lide
det kreative aspekt forbundet med fakta
og det konkrete i at få noget til at gå op.
Men i praksis syntes Ib ikke altid, at kreativiteten, logikken og den lærte viden i
arbejdet kunne forenes. Han blev fortvivlet
over, hvad der var den rette hylde for ham
og valgte derfor at tage lidt væk fra det hele.
Han bestemte sig for at tage ud at sejle.

Ib og tilføjer: ”Blunico A/S er en særdeles
god arbejdsplads. Her er mulighed for at
lære mange forskellige typer opgaver, og
arbejdsdagen er aldrig kedelig. Det er et
rigtig godt sted at lære, uanset om man er
voksenlærling eller ”almindelig” lærling”,
siger Ib Henrik Bårris.

Ib Henrik Bårris

_________________________
Den store Trulaser Robot 5020 er en
af de robotter Ib Henrik Bårris betjener
hos Blunico A/S.

Gode udsigter
for fremtiden

det og tage sig en uddannelse undervejs.
Det blev derfor til en uddannelse som
skibsfører. Som skibsfører stifter man bekendtskab med teknologi og smedefaget.

Efter 4,5 års voksenlære blev
Ib Henrik Bårris i august 2020 udlært
som industritekniker hos Blunico A/S.

I jobbet hos Blunico A/S får Ib forenet
sin interesse, viden og faglighed samtidig
med, at han kan se muligheden i at dygtiggøre sig endnu mere fremadrettet indenfor
faget, da der konstant udvikles og arbejdes
på forbedringer og optimeringer. Denne
tanke og ide for fremtiden bakker Blunico
A/S Ib op om. ”Jeg ser en spændende
mulighed i at kunne komme selve programmeringsdelen et skridt nærmere hos
Blunico A/S. Jeg har igennem min uddannelse som industriteknikker fået et bredt
og fordelagtigt kendskab til faget og pro-

meget varieret. Det kan jeg sagtens arbejde
med, men jeg arbejder bedst, når arbejdsdagen er struktureret på forhånd, og jeg
kan arbejde selvstændigt. Det har Blunico
A/S været meget lydhør omkring. De har
givet mig plads og råderum, og de har
ligeledes lyttet til mine ønsker for fremtiden”,
fortæller Ib.
”Viser man interesse, vilje og ansvar kan
man få lov til rigtig meget her. For mig er
det også vigtigt, at der er taget stilling til, at
hele setup’et på arbejdspladsen fungerer.
Der skal være det rigtige udstyr til
rådighed, og så skal man kunne mærke
seriøsiteten hele vejen rundt. Det kan jeg
hos Blunico A/S. Har jeg ytret et ønske om
at afprøve et nyt tiltag, bliver der også fulgt
op på dette. Man er ikke overladt til sig
selv, men man bliver taget seriøst”, siger

Det er aldrig for sent
Når man som Ib Henrik Bårris har prøvet
kræfter med forskellige brancher og fag
og ens første plan for fremtiden ikke
holdte stik, så er det en bekræftende historie at notere sig, at det aldrig er for sent
at sadle om og prøve noget nyt. Her er Ib’s
historie et rigtig godt eksempel på, at man
skal gå efter sine drømme.

