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”Jeg er stadig pædagog i mit nye arbejde”
Efter 25 år som pædagog havde 53-årige Holger Bjørnlund lyst til at prøve
noget andet. Han havde i lang tid drømt om at få et buskørekort, så den drøm
skulle selvfølgelig forfølges. I dag kører Holger flextrafik hos Vinderup Taxi –
et job som passer rigtig godt til ham, da han kan bringe sin indre pædagog i
spil.
Der skulle ske noget nyt i Holger Bjørnlunds liv efter 25 år som pædagog,
lærer og tillidsmand. Da et buskørekort havde været en årelang drøm,
besluttede Holger i samarbejde med Jobcenter Aarhus og DEKRA at begynde
uddannelsen til buschauffør.
Oveni det fik han også et taxikørekort og et BAB-bevis, som giver mulighed

for at køre flextrafik med syge, ældre og handicappede. Jobkonsulenten ved
DEKRA gav også Holger en jobgaranti – en skriftlig aftale om at han ville
komme i arbejde senest 3 måneder efter uddannelsen var bestået.
Men der skulle kun gå en måned og et par dage, før Holger satte sig ind i sin
helt egen minibus hos Vinderup Taxi.
Flexchauffør og pædagog
Holger har ikke lagt pædagogen helt på hylden i sit nye arbejde. Han mener
nemlig, at den er særdeles anvendelig i jobbet som chauffør.
Erfaringen som pædagog hjælper ham til at tackle forskellige mennesker og
situationer. Derudover har han ifølge ham selv en naturlig evne til at aflæse
folks humør og kan snakke med alle mennesker.
”Nogle er mopsede, når de kommer ind af døren, men når turen er slut, så er
de glade igen.”
Holger er mester til at sprede god stemning i minibussen, hvor han kører med
syge, ældre og handicappede. Minibussen har plads til to kørestole og en
trappetjener på lavfødder.
”Min ven siger, at jeg kan få historier ud af hvem som helst”, siger Holger og
understreger, at han også er god til at lytte.
Stor tilfredshed med forløbet
Holger har været meget tilfreds med både uddannelsen og forløbet hos
DEKRA. Ifølge ham stod faglærerne ikke kun for undervisningen – de sørgede
også for at klæde ham på til det efterfølgende chaufførjob og -liv.
”De guider dig det helt rigtige sted hen”, fortæller han om, hvordan
jobkonsulenten Orla Kaster banede vejen for jobbet hos Vinderup Taxa.
Holger havde ikke rigtigt nogle fordomme eller forbehold over for
transportbranchen, men påpeger, at man skal være indstillet på lange
arbejdsdage. Selv arbejder Holger kl. 9-20 mandag til fredag.

Han synes, at noget af det bedste ved chaufførjobbet er, at man får set
Danmark fra nye vinkler, og at man får nogle gode oplevelser med forskellige
mennesker.
Fremtiden på vejene
Holger elsker at se verden, og derfor kan han heller ikke udelukke, at han en
dag vil køre som turistchauffør ud af Danmark.
Drømmen om at køre den store bus lever stadigvæk, men Holger har ikke
travlt.
”Jeg har fundet min hylde,” siger han, og man mærker virkelig hans passion
for at gøre en forskel for andre mennesker.

Om DEKRA
DEKRA blev grundlagt i 1925 i Berlin og er oprindelig en forkortelse for
Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein (Brancheorganisation for
tyske bilproducenter). DEKRA startede altså som en uafhængig organisation
med det formål at højne sikkerheden i køretøjer og dermed på vejene. Over
årene har DEKRA udviklet sig til at være en af verdens førende virksomheder
inden for sikkerhed – ikke alene på vejene, men også på arbejdspladser og i
hjemmet. I dag omfatter DEKRAs ydelser bl.a. køretøjsinspektion,
ekspertvurderinger ifm. forsikringsskader, rådgivning, industri- og
bygningsinspektion, sikkerhedskontrol, test og certificering af produkter og
systemer, vikarservices og uddannelse.
DEKRA har kontorer i mere end 60 lande og beskæftiger over 45.000
medarbejdere. Når vi fylder 100 år i 2025, er det vores vision, at DEKRA er
Global Partner for en Sikker Verden.
I Danmark har DEKRA især fokus på at hjælpe mennesker sikkert på vej
gennem uddannelse og jobrettede indsatser. Vi tror på, at målrettet
uddannelse er vejen til beskæftigelse og har med mod og nytænkning hjulpet
tusinder af ledige danskere tilbage på arbejdsmarkedet. Mere end 300
kolleger skaber dagligt værdi, sammen med vores kunder, kursister og
borgere. Vi lægger vægt på at være en inspirerende og dynamisk virksomhed

med højt til loftet og let til smil.
DEKRA dækker hele Danmark.

Kontaktpersoner
Troels Lund
Pressekontakt
Kommerciel Direktør
PR og kommunikation
troels.lund@dekra.dk
31 63 20 30
70 60 65 00

