Datamatiker knækker
koden til studielivet
26-årige Lars Petersen arbejder i dag som IT System Developer hos den globale shippingvirksomhed Blue Water Shipping A/S og har fundet sit helt rette element. Men det var ikke uden at teste, hvad han
kunne bruge uddannelsen som Datamatiker til. To forskellige studiejob i løbet af uddannelsen gjorde ham klog på,
hvad der var det rette match til ham.

Afprøv relevante studiejob under din uddannelse.
Det er rådet fra Lars til nye studerende på
Erhvervsakademi SydVest. Det var sådan, han selv
fandt ud af, hvad han synes var spændende, og
hvad han ville arbejde med efter studiet.

Scrum i teori og praksis
Netop muligheden for at prøve forskellige
sider af en branche af i et studiejob har for Lars
været den ideelle mulighed for at bruge konkret
teori fra studiet i praksis. Som studentermedhjælper hos Blue Water Shipping A/S var der mange
referencer til undervisningen på akademiet.
- Jeg fandt hurtigt ud af, at Blue Water
Shipping A/S brugte Scrum, et redskab til at styre
projekter, som var det samme, vi arbejdede med
på studiet. Det betød, at hver gang vi lærte noget
nyt på uddannelsen, kunne jeg lettere se meningen med teorien, når jeg var på arbejde. Det gav
et mere virkelighedsnært billede af, hvad Scrum
kunne. Herudover gik akademiet meget op i at udvikle vores programmeringsevner, hvilket jeg også
har erfaret, at Blue Water Shipping A/S sætter stor
pris på, forklarer Lars.

- Det gjorde en forskel for mig at have to
forskellige studiejob sideløbende med
uddannelsen for at finde ud af, hvad jeg ville
arbejde med, når jeg stod som færdiguddannet.
Først havde jeg et studiejob, hvor jeg arbejdede
med drift eller den ’fysiske’ side af it-faget –
primært installation og opsætning af servere. Jeg
ville dog også prøve mig selv af i forhold til softwareudvikling, hvilket jeg i høj grad fik mulighed
for i mit studiejob hos Blue Water Shipping A/S.
Her prøvede jeg kræfter med udvikling og programmering af interne systemer, hvilket i højere
grad motiverede mig, fortæller Lars.
Studiejob og praktikperiode blev afløst af et
fuldtidsjob hos Blue Water Shipping A/S, hvor
han fortsat trives med at arbejde med den ’bløde’
del af it-faget. Én af Lars’ arbejdsopgaver har for
eksempel været at hjælpe til i udviklingen af en
android app, der skal gøre det nemmere for
kollegaerne at håndtere logistikken omkring
transport af vindmøller.
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BLÅ BOG
Lars Petersen:
•

Alder: 26 år

•

Bopæl: Esbjerg

•

Uddannelse: Erhvervsakademi-

•

uddannelsen som Datamatiker

•

Job: IT System Developer hos Blue
Water Shipping

•

Fritid: I sin fritid spiller Lars computer og
kombinerer sin interesse for IT i et projekt
sammen med en ven

