Disponent med 12-taller
Peter Brøgger fra transportvirksomheden Dantra A/S i
Hjøllund ved Hampen, er netop færdiguddannet som
Kørselsdisponent hos EUC Lillebælt i Fredericia. Peter
opnåede karakteren 12 ved såvel den skriftlige som
den mundtlige eksamen. En fremragende præstation
af den fortrinlige disponent. Vi satte ham stævne, for
at tale om uddannelsesforløbet, og hvordan det har
påvirket hans arbejde.
e

Hvorfor ville du tage uddannelsen som Kørselsdisponent?
”Jeg blev tilbudt og opfordret til at tage uddannelsen af vores direktør. Samtidig ville jeg gerne selv
tage uddannelsen, da jeg ikke havde nogen ledelsesmæssig uddannelse andet en et kort
lederkursus. Allerede da jeg tog lederkurset kunne jeg mærke, at jeg gerne ville have en uddannelse,
som jeg kunne bruge i fremtiden, ikke blot i Dantra men også hvis jeg ville søge nye udfordringer.”
Hvad har du især fået ud af uddannelsen, som du kan bruge i dit daglige job?
”Jeg har fået en meget bedre forståelse for faget ledelse, der har haft det faglige niveau, som jeg
ønskede fra starten. Desuden har jeg fået et grundlæggende kendskab til Microsoft Excel, samt
noget kendskab til coaching, som jeg har glæde af i mit daglige job.”
Hvilken betydning har uddannelsen konkret haft for dit job?
”For mig har uddannelsen betydet meget. Mange af de opgaver jeg har afleveret, er også blevet
gennemlæst af vores direktør, og der er altid kommet positiv respons tilbage. Jeg overgår til
kørselsleder, og har fra 2011 fået ansvaret for samarbejdet med Statoil i Danmark. Dette betyder
samtidig ansvaret for ca. 18 nye chauffører.”
Hvem vil du anbefale uddannelsen til?
”Eftersom jeg får nye opgaver i 2011, skal en af vores chauffører ind på kontoret og overtage nogle
af mine nuværende opgaver, og det kan vel tænkes, at jeg ville foreslå ham denne uddannelse. Dog
er 15 uger en del at være væk fra sit job i løbet af et år, og der er dele af mit job, som jeg ikke har
kunnet varetage så godt som ellers. Det bliver der dog rådet bod på nu.”

Direktøren i Dantra A/ S Kenneth Jensen har også oplevet Peters uddannelsesforløb som værende positivt.
Hvorfor besluttede i at sende Peter på disponentuddannelse?
”Jeg synes det er vigtigt, at mine medarbejdere er både teoretisk funderet og praktisk erfarne, og da
Peter har mange års erfaring som chauffør, men til gengæld manglede lidt opdatering på den

teoretiske del, synes vi, disponentuddannelsen lød som et godt supplement. Da vi samtidig kendte
skolen fra uddannelser af vores chauffører, var det naturligt at valget faldt på EUC Lillebælt”
Hvordan har i oplevet forløbet, med 15 ugers fravær af en medarbejder?
”Jeg synes måske nok, at det lige er længe nok at undvære en funktionær. Umiddelbart vil jeg
vurdere, at hvis man gjorde uddannelsen lidt kortere, ville det gøre uddannelsen mere attraktiv for
virksomhederne.”

Hvad har Dantra fået ud af, at sende Peter på uddannelse?
”Efter efterfølgende dialog med Peter, er det nok min opfattelse at uddannelsen for vores
vedkommende ikke vil være så attraktiv, før den kortes lidt ned. Dog synes jeg forløbet har modnet
Peter meget, gjort ham mere selvsikker, samt givet ham en værktøjskasse af forskellige teoretiske
værktøjer der kan bruges i en stresset hverdag - specielt når tingene ikke altid går som planlagt. Jeg
har bevidst forsøgt, at give Peter mere og mere udfordrende opgaver løbende samtidig med
uddannelsen – og specielt efterfølgende har Peter fået en stor selvstændig opgave hvor han vil få
brug for mange af de ting han har lært på skolen. Jeg mener dette er meget vigtigt i sådant et
forløb, at man kan kombinerer det man lærer teoretisk med praktiske udfordringer.”
Hvad har det betydet for virksomheden at I nu har fået en uddannet disponent?
”Det viser kollegaer og omverden, at uddannelse betaler sig, både for medarbejdere og
arbejdsgivere. Desværre er der måske ikke her i krisetider hverken penge eller tid altid til sådanne
ting, men jeg mener, det har stor signalværdi for andre, samt specielt stor værdi for den
pågældende medarbejder, at der investeres i uddannelse. Dog skal der gøres opmærksomhed på, at
der skal være overskud i hverdagen til at uddanne sig, både arbejdsmæssigt men også privatlivet
skal bakke op.”
Vi ønsker Peter Brøgger et hjerteligt tillykke med uddannelse, og held og lykke med de nye arbejdsopgaver i
det kommende år.

Peter Brøgger på sit kontor

