
I en branche hvor dygtige ingeniører med programmeringserfaring er meget

eftertragtede, har nyuddannede mange muligheder efter endt eksamen.

Nyansatte Nick fortæller, at han bl.a. valgte karrierestarten hos Picca på grund af

de mange muligheder i de fire forretningsområder, og at han ser det som en stor

fordel at kunne arbejde med forskellige opgaver hos mange forskellige typer

kunder. Nick fortæller desuden, at den flade organisation og det store fokus på

vidensdeling også gør Picca til en interessant arbejdsplads:

”Picca har en flad struktur, der sikrer, at alle medarbejdere kender ledelsen og altid
kan sige deres mening og komme med input. Derudover har Picca et stort
vidensområde, samt en masse ingeniører der er gode til og glade for at lære fra
sig. Der er samtidig en stor forståelse omkring behovet for en oplæringsperiode
som nyuddannet, før end at man kan præstere på samme niveau som de erfarne”.

Fra praktikant
til medarbejder nr. 100

Medarbejder nr. 100 er en gammel kending i Picca-regi. Nick Haagensen, der

tidligere har været i praktik i vores Silkeborg-afdeling, valgte efter en veloverstået

eksamen at kickstarte sin karriere hos Picca. Nick blev i slutningen af januar

udannet som ingeniør i elektrisk energiteknologi på Aarhus Universitet.

Nick Haagensen i aktion ved skærmen sammen med team manager Ulrik Obsen i Silkeborg
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Erfaringer fra praktikken

Inden sin fastansættelse har Nick i sin

praktikperiode hos Picca udarbejdet styring

til et renseanlæg samt moderniseret et

SCADA-system på baggrund af Piccas ISA

101 styleguide. Praktikforløbet har givet

Nick de nødvendige færdigheder til at

kunne indgå i nye konkrete projekter:

”Praktikken har sikret mig en god forståelse
for arbejdsgangen. Derudover har det skabt
et grundlæggende kendskab til iFIX, som
netop er omdrejningspunktet for mine
første arbejdsopgaver som ansat i Picca”,
afslutter Nick.


