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”Det betyder, jeg har ro til mit arbejde og kan koncentrere mig om de forskellige montageopgaver. Jeg arbejder fire dage om
ugen, og holder fyraften når jeg har spist frokost sammen med mine nye kolleger. Og jeg har absolut kun stor ros, hvordan
jeg er blevet taget imod,” fastslår Michael Gjøde.

NY MEDARBEJDER
Tidligere på året søgte vi en medarbejder på deltid til montageopgaver på vores værksted i Risskov.
Vi fik mange ansøgninger, og valgte at ansætte Michal Gjøde. Han er uddannet industritekniker og har arbejdet som maskinopbygger i næsten 20 år.
Desværre fik Michael en blodprop i hjernen i 2012, der på mange måder satte en stopper for det liv – og arbejdsliv - han kendte. Heldigvis kunne Michael efter 1½ års intensiv
genoptræning vende tilbage til sin hverdag og arbejdsmarkedet, hvor han fik tilkendt
en ordning med fleksjob.
Siden har Michael haft et par jobs med både reparationer og som pedel, hvilket han har
været glad for.
”Efterhånden begyndte jeg dog at få lyst til et arbejde, hvor jeg kan bruge mit håndværk
og mine håndværksmæssige kvalifikationer. Netop derfor fandt jeg stillingsopslaget hos
Bernstein interessant, sendte en ansøgning og fik heldigvis stillingen, som jeg er meget
glad for,” fortæller Michael om fornøjelsen ved at vende tilbage til arbejdet på et værksted.
”Det er ligesom at komme tilbage, hvor jeg hører til og rammerne hos Bernstein passer
mig på alle måder særdeles godt. En af mine senfølger efter blodproppen er et behov
for at arbejde et sted, uden alt for meget larm. Derfor er det helt fantastisk og en kæmpe fordel at arbejde hos Bernstein”, fortsætter Michael og henviser til Bernstein som en
arbejdsplads, hvor der ikke er meget unødvendigt støj.
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