Fra blæksprutte til
projektassistent

Pernille Sterup Højer

Jeg begyndte som elev i Vejdirektoratet for
15 år siden, og jeg har planer om at fejre
40 års jubilæum her!

Uddannelse
Elev med speciale i offentlig administration.
HG, Ballerup Handelsskole/Niels Brock. Udlært i
Vejdirektoratet 2001-2003

Karriere i Vejdirektoratet
2001-2003 	All-Round kontorelev i
Vejdirektoratet
2003-2013	Afdelingskoordinator,
Bygværksafdelingen
2014-2014
Sekretær, Direktionssekretariatet
2014-		
	Projektassistent Anlæg Øst (AD)
i Fløng

I min elevtid fik jeg snuset til en masse forskellige arbejdsområder lige fra journalen, receptionen, personaleafdelingen, markedsområdet til det mere trafiktekniske område i
driften. I den periode lærte jeg, at jeg godt kan lide et udadvendt job med mange forskellige opgaver, hvor jeg kan
hjælpe andre. Jeg har stadig stor glæde af mit netværk fra
elevtiden, når jeg løser mine opgaver i dag.
Efter min elevtid var jeg heldig at blive ansat som
afdelingskoordinator i den daværende Bygværksafdeling. Når jeg ser tilbage, tænker jeg på mig selv som en
blæksprutte, der gjorde mit til, at mine kollegers arbejde
gled gnidningsfrit. Gennem årene udviklede jeg mig ved

at blive hurtigere og mere rutineret til at løse opgaverne,
og mine gode kolleger og deres glæde ved min indsats
motiverede mig til at blive i den rolle i mere end 10 år.
Men da jeg så min nuværende stilling som projektassistent slået op, besluttede jeg, at tiden var inde til
at prøve noget nyt. Og det skift i min karriere har
udviklet mig rigtig meget og lært mig, hvordan
Vejdirektoratet arbejder med projekter. Jeg har
nu en god blanding af ad hoc opgaver, som
jeg kan løse rutineret, og så en masse nye
og spændende opgaver som projektassistent. I min nye rolle har jeg selv større
ansvar for opgaverne, og så er jeg i
højere grad selv blevet igangsætter frem
for afventende. Flere af mine opgaver er
mere udfordrende, end jeg har været vant
til. Tidligere servicerede jeg alene kolleger
internt i Vejdirektoratet, men nu samarbejder jeg også eksternt med rådgivere og entreprenører – og ovenikøbet også på engelsk.

”Jeg har planer
om at fejre 40 års
jubilæum her!”

