Mød vore medarbejdere!
Ikke 2 projekter er ens – dét gør det sjovt!
Project Manager Sanne Emme arbejder med anlæg til kaustisk soda til hele verden.
Kulturforståelse er et vigtigt element når man arbejder med internationale kunder
- Der er ikke 2 projekter, der er ens – dét gør det sjovt! Vi kommer aldrig til at sige: »Det gør vi
på præcis samme måde som sidst« …
Project Manager Sanne Emme blev ansat i Alfa Laval i Søborg i slutningen af 2011, og har
siden arbejdet med leverancer af anlæg til at behandle kaustisk soda; et biprodukt når der
fremstilles klor.
Kunderne findes over hele verden og det er typisk ingeniørfirmaer, som projekterer et stort
anlæg, hvor Alfa Lavals anlæg indgår som en del. Og hun kan godt lide udfordringerne, som er
mange: Først og fremmest handler det om at forstå kundens forventninger, så handler det om
at få logistikken på plads med typisk flere
underleverandører fra andre lande og så handler det
også om internt at arbejde på tværs.
- Som projektleder er du typisk den primære kontakt
til kunden, og det er spændende at arbejde med
mennesker – som også er forskellige – og styre os alle
mod samme mål Samtidig er det ikke en standardvare,
vi leverer, men tilpasset opgaven – og vi forsøger at
optimere kundernes processer så de sparer penge og
sparer på miljøet, bemærker hun.
Men det handler naturligvis også i høj grad om at levere
kvalitet og at levere til tiden. Og hér er Sanne Emmes
begejstring stor:

- Det er en helt andet kultur end jeg har
oplevet andre steder! Folk er glade for at
være her og det smitter af. Det gi’r en
hverdag, hvor folk har lyst til at komme på
arbejde, siger Sanne Emme. (Foto: Erling
Madsen/ajour).

- Man kan være stolt af virksomheden. Det synes jeg er
rigtig rart – man ka’ stå inde for de værdier, der findes her og give dem videre til kunderne.
Og der er også andre ting, som gør, at hun er glad for at være medarbejder i Alfa Laval:

- Det er en helt andet kultur end jeg har oplevet andre steder! Folk er glade for at være her og
det smitter af. Det gi’r en hverdag, hvor folk har lyst til at komme på arbejde, siger hun.
Sanne Emme føjer til, at der er fokus på det hele menneske, hvor både arbejds- og privatliv
skal fungere sammen. Det betyder blandt andet, at der er stor fleksibilitet i at tilrettelægge
arbejdstiden.
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