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Jeg er uddannet produktionsingeniør og arbejder som projektingeniør for SPF-Danmark.  
 
Jeg har igennem mange år været tilknyttet SPF-Danmark. Det startede i 1998, hvor jeg fik mit før-
ste fritidsjob i STATUS afdelingen (SUS). Mine opgaver var primært at arkivere blodprøvepapirer i 
nummerorden. Efter 2 år blev jeg tilknyttet SPFs transportafdeling og receptionen. Her var mine 
primære opgaver at lave opfølgning på køreskiver fra alle SPFs vogne, hjælpe receptionen med 
postfrankering og andre ad hoc opgaver. Jeg har altid været i gode hænder hos SPF, og jeg var 
derfor ikke bleg for at tage nye opgaver i andre afdelinger. Jeg var fritidsmedarbejder i 4 år.  
 
Efter gymnasiet startede jeg på universitet i Odense for at læse til biomedicin og efter 2 år til pro-
duktionsingeniør. I sommeren 2004 blev jeg ansat som ferieafløser i transportafdelingen. Her var 
min opgave at søge traces til eksportture. Jeg har derudover også været behjælpelig med plan-
lægningen af eksportturene. Hver sommer igennem hele min uddannelse, har jeg været tilknyttet 
SPF-Danmark som ferieafløser. Da jeg blev færdig med min uddannelse i januar 2011, blev jeg i 
juni fastansat i SPF-Danmarks transportafdeling.  
 
I dag arbejder jeg med forskellige projekter, primært for transportafdelingen men også på tværs af 
afdelingerne. Min hverdag er fuld af spændende udfordringer, og ikke to dage er ens.  
Da jeg blev ansat, var en af mine første opgaver at få mere styr på brændstofdelen på SPF-
Danmark. Vi har en vognpark på 150 vogne, og vi tanker mere end 5 mio. liter brændstof årligt. 
Derfor er det vigtigt at have fokus på brændstoføkonomi og køreteknisk uddannelser til chauffører-
ne. Derudover arbejder jeg med projektledelse, hvor jeg igangsætter, koordinerer, implementerer 
og afslutter forskellige projekter helt fra store til små opgaver.  
 
Et af mine store projekter var at udskifte papirfølgesedlen til en elektronisk ”følgeseddel”. I dag 
kører alle vogne med elektroniske data i Danmark, hvor følgesedlen bliver eftersendt per mail til 
landmanden. Jeg arbejder derudover også med at vedligeholde og fremtidssikre alt IT-udstyr i 
vognene. Det er meget vigtigt at holde driften ved lige, så chaufførerne ikke bliver forsinkede i de-
res arbejde på grund af deres IT-udstyr. Tiden bruges også til opfølgning af tachografdata, brænd-
stofdata samt support til chaufførerne.  
 
Jeg trives meget med mit arbejde, og i transporten har vi et godt samarbejde, hvor der er megen 
arbejdsglæde og plads til alle. Humøret er altid højt hos kollegaerne, og det smitter af i hele virk-
somheden. I min fritid spiller jeg fodbold og løbetræner. Derudover prioriterer jeg min tid sammen 
med venner og familie.   
  
  
     


