Fuld fart på karrieren
Som SPEDITØRELEV hos HPT får du ansvar fra dag ét. Du lærer
alt om godt købmandskab, transport og logistik af
temperaturfølsomme produkter på køl og frost til hele Europa.
Før vi dog går helt i selvsving, skal du selvfølgelig høre, hvordan
én af vores elever oplever dét at være elev hos HPT!

Kaare Rasmussen startede hos os i december 2020 og er for
længst blevet en fast del af medarbejderstaben. Her fortæller
han om sin dagligdag hos HPT, og hvad der gør uddannelsen så
spændende.

Hvad kendte du til transporterhvervet, inden du startede på din uddannelse?
Jeg er vokset op i transportbranchen, da min far er speditør. Og lige så længe jeg kan huske, har
jeg bare altid synes, at speditionsbranchen har været utrolig spændende. Min far havde altid
super travlt. Han snakkede med kunderne og gjorde sit bedste for at få godset fordelt på de
rette lastbiler. Jeg kan huske, at fra jeg var 8 år, havde besluttet mig for, at jeg ville lave det
samme som min far. Jeg fulgte
ivrigt med i alle hans aktiviteter
og var meget stolt, da han
”Jeg har bestemt ikke fortrudt mit valg.
sidenhen blev selvstændig.

Transportbranchen er spændende samt en

Så, advarslerne fra bekendte og
branche med fart på. Det skal bare fungere
på hjemmefronten om at vælge
en anden karriere, bed ikke på
– ellers mangler der varer på hylderne og
mig. Og jeg har bestemt ikke
samfundet går i stå.”
fortrudt mit valg.
Transportbranchen er
spændende samt en branche med fart på. Det skal bare fungere – ellers mangler der varer på
hylderne og samfundet går i stå.
Vi som speditører er bindeleddet mellem leverandør og slutbruger. Det er faktisk et stort ansvar
at sidde med hver dag. Dagen slutter heller ikke altid kl. 16.00. Der kan opstå pludselige
udfordringer, som man skal finde en løsning på og følge til dørs. Der sker noget forskelligt hver
dag. Man skal være løsningsorienteret og se muligheder. Og så er det jo fedt at se, når ens
løsninger går op i en højere enhed.

Hvad kan du fremhæve ved uddannelsen?
Speditøruddannelsen er en praksisnær uddannelse, der skifter mellem skole og virksomhed. Jeg
kan godt lide denne afveksling. Skolen giver mig en god teoretisk ballast og forståelse for logistik
som helhed, og når jeg kommer tilbage til HPT, kan jeg se teorien udfolde sig i praksis. Det
hænger sammen.
Fra dag ét er jeg med til at påvirke driften. Jeg kan vise, jeg er god til at ”regne den ud”, hvilket
er meget tilfredsstillende. Udover det faglige synes jeg også, at uddannelsen klæder mig godt på
til fremtiden. Man lærer at begå sig i al slags situationer, snakke med personer med forskellige
holdninger og behandle kollegaer og ikke mindst kunder med respekt. Det synes jeg er vigtigt at
få med i bagagen, selv om det for mig er en selvfølge.

Hvordan oplever du dét, at være elev hos HPT?
Jeg har følt mig godt tilpas fra dag ét. H.P. Therkelsen havde lavet en uddannelsesplan, så jeg
kunne følge med i, hvordan min elevtid var struktureret i løbet af min toårige elevtid. Planen er
struktureret. Således kommer jeg rundt i alle
afdelinger, hvilket er en rigtig god løsning. Det
giver mig nemlig mulighed for at danne mig et
”Samarbejdet i afdelingen
helhedsbillede af, hvordan arbejdsgangene
fungerer bare! Man får
fungerer og hænger sammen på kryds og på tværs
i hele virksomheden.
ansvar fra dag 1!”
Alle funktioner er vigtige, og det er vigtigt at få en
forståelse for dette.
Der går ikke ret lang tid før man som elev hos HPT får ansvar for forskellige opgaver. Man skal
derfor turde tage en beslutning og have tro på egne evner. Det har jeg været vant til siden
barnsben, og derfor matcher disse forventninger godt med min indstilling til opgaverne og egne
ambitioner.
Der er dog altid en kollega man kan spørge til råds, skulle man være kørt fast i en opgave. Jeg
trækker ofte på de andres erfaringer, hvilket essentielt for at dygtiggøre sig. Der hersker et godt
samspil og en god kemi i huset. Selv om vi godt kan have forskellige måder at løse tingene på,
handler det om teamwork. Man lærer at acceptere andres måder at tænke og løse opgaver på.
Man bliver god til at snakke med mange forskellige personligheder og lærer at tænke på
processen som helhed.

Hvilke tanker gør du dig omkring ”karriere” – eller er du allerede i gang?
Jeg føler mig vældig godt tilpas med mit valg af uddannelse og uddannelsessted. Speditøruddannelsen åbner verden for mig.
Trods de faste rammer kan jeg ved HPT stadig præge min egen udvikling. Hvis jeg byder ind med
ønsker, som jeg kan argumentere for, bliver der lyttet og handlet. Jeg er f.eks. godt i gang med
en HD i Supply Chain Management ved siden af min elev-uddannelse, og føler derfor virkelig, at

jeg selv er med til at forme min egen karriere. Jo – hos HPT bliver jeg godt rustet til fremtiden.
Som regel er der også udsigt til en fast stilling ved HPT.
Jeg glæder mig derfor til at fortsætte
min sparring her i huset, og ser frem til
min fortsatte udvikling hos H.P.
Therkelsen.

”Jeg er godt i gang med en HD i Supply
Chain Management ved siden af min
elevuddannelse. Jeg føler virkelig, at
jeg selv er med til at forme min egen
karriere!”

