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J
alal Assad fra Syrien har været en tur på
skolebænken. Ikke for at lære dansk, men
for at blive klogere på det danske arbejds-
marked. Efterfølgende begyndte han i et
introforløb hos virksomheden Orbicon,
der i dag fungerer som hans praktikplads. 

»Jeg er heldig, for hos Orbicon laver de
det samme, som jeg lavede i Syrien, bare med
danske systemer. Det er fem år siden, at jeg sidst
arbejdede som elektroingeniør, så jeg glæder mig
til at arbejde igen,« siger Jalal Assad.

I Syrien arbejdede den 41-årige elektroingeniør
fast i over tolv år. Han kom til Danmark for to år
siden og har siden haft svært ved at finde et job. 

Han var klar over, at det ville blive svært at
finde et ingeniørjob, men en dag fik han nys om
projektet “Professional Engineering Academy”. 

Gennem projektet afhjælper Ingeniørforenin-
gen IDA den store ingeniørmangel i de danske
virksomheder ved at få flygtninge med ingeniør-
baggrund i arbejde.

På Jobcenteret fik Jalal Assad hjælp til at skrive
den ansøgning, som skulle give ham adgang til
projektet. Kun to dage efter at han ansøgte, fik
han et positivt svar.

»Nu er jeg en del af det her projekt, og nu er
det endelig tid til, at jeg kan forbedre mig og gøre
fremskridt som ingeniør,« siger Jalal Assad. 

Siden september har han sammen med 23
andre flygtninge med ingeniør- og naturviden-
skabelig baggrund deltaget i forløbet, der skal
ruste dem til at komme ud og finde et job. 

Størstedelen af de udvalgte flygtninge kommer
fra Syrien. Hos initiativtagerne IDA, der har sat
projekt i gang, er man meget spændte. 

»Projektet forløber rigtig godt indtil videre.
Det er en dejlig gruppe at arbejde med, og jeg har
aldrig oplevet at arbejde med så motiveret en
gruppe mennesker. Der er meget, som vi kan
høre, er helt nyt for deltagerne – både i den dan-
ske arbejdskultur, og også når det kommer til tek-
nologierne.« 

»Projektet blev sat i gang med udgangspunkt i
den voksende mangel på ingeniører, som der er i
de danske virksomheder, samt det faktum, at der
kom flere flygtninge over grænserne. Flygtninge,
der har nogle af de kompetencer, som de danske
virksomheder efterspørger. Med vores projekt
ønsker vi at gøre to minusser til et plus,« siger
Lotte Ellegaard, der er IDA’s projektansvarlige.

Med støtte fra Industriens Fond og i samar-
bejde med blandt andet Plastindustrien og Fore-
ningen Nydansker mener IDA at have igangsat et
løsningsorienteret projekt, der forhåbentlig kan
være med til at skaffe flere hænder til ingeniør-
branchen. 

Og samtidig kan man hjælpe de flygtninge, som
er kommet hertil, med at få et relevant job, for-
klarer Lotte Ellegaard: 

»Vi kommer til at mangle omkring 13.500 inge-
niører i fremtiden, og vi ved, at virksomhederne
er desperate efter at få adgang til flere ingeniører.
Så hvorfor ikke gøre brug af nogle af de menne-
sker, der i forvejen kommer hertil?« 

Jalal Assad sammen med sine to projektkollegaer, som også skal starte i praktik hos virksomheden Orbicon. Foto: Mads Sønnegaard Poulsen
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De danske virksomheder mangler ingeniører, men nu er der måske en løsning på vej:
Flygtninge, der i forvejen har en ingeniøruddannelse, skal ind på det danske arbejdsmarked.
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Det spørgsmål stillede IDA en række relevante
parter, og de fandt hurtigt ud af, at opbakningen
var stor. Industriens Fond støttede projektet med
økonomiske midler, som kunne finansiere og rea-
lisere projektet.

Samfundsansvarligt projekt
I oktober 2015 efterspurgte Industriens Fond så
en projekter, som kunne hjælpe flere flygtninge
ud i erhvervslivet og afhjælpe det faktum, at der
mangler hænder. “Professional Engineering Aca-
demy” er et af i alt seks projekter. 

Mads Lebech, der er administrerende direktør
i Industriens Fond, mener, at projektet er et
interessant. 

»Danske virksomheder mangler ingeniører. Så
kan vi få nogle, som delvist har en ingeniørud-
dannelse og sikre, at de får kendskab til de krav
og behov, som der er på en dansk arbejdsplads,
og kan de indgå i det, så er det jo en smuk genvej
til at få højt kvalificeret arbejdskraft til virksom-
hederne,« siger han.

Mads Lebech mener at ikke blot de danske
virksomheder, men ligefrem alle dele af det dan-
ske samfund, har et ansvar for at tage hånd om
den virkelighed, som Danmark befinder sig i lige
nu.

»Man prøver i forvejen at importere ingeni-
ører fra alle steder i verden, og så ville det da
være noget fjollet at lukke øjnene for dem, der 



allerede er her, nu hvor der skal så meget til
for, at vi kan fylde jobbene ud. Lad os finde ud af,
hvordan vi får de ressourcer, som de flygtnin-
gene, der kommer til Danmark, har, i spil hurtigst
muligt.«

En anden vigtig aktør i projektet er brancheor-
ganisationen Plastindustrien. 

Når en virksomhed viser interesse, er det Pla-
stindustriens opgave at matche den med den helt
rette projektdeltager.

»Som brancheorganisation kender vi de for-
skellige virksomheder og kan hjælpe med at
koble folk og virksomheder sammen. Virksomhe-
derne har overordnet modtaget projektet rigtig
fint og de virksomheder, som har valgt at tage del
i det, har udvist et stort overskud,« siger Asbjørn
Lindsø, der er kommunikationschef hos Plastin-
dustrien. 

Han forklarer, at man i Plastindustrien ligesom
hos Industriens Fond og hos IDA har et ønske om
at biddrage til at tage ansvar for de tilstande, der
er i det danske samfund.

»Vi synes som branche, at der er en samfunds-
mæssig udfordring med at få taget godt imod
nogle af de mennesker, der kommer til vores
land, og sikre, at de får den bedst mulige start på
deres ophold her. Og at der så ovenikøbet kom-
mer nogle til landet, som matcher de ressourcer,
vi efterspørger, gør det oplagt, at vi får lavet det
match,« siger Asbjørn Lindsø.

Et af de match, som er kommet i stand igen-
nem projektet, er mellem Jalal Assad og virksom-
heden Orbicon. Jalal Assad synes allerede, at han
har lært en del ting, som skal gøre det nemmere
for ham at komme tættere på et job i Danmark.

» Jeg forstår den danske arbejdskultur bedre,
og jeg ved mere om, hvordan teknologien funge-
rer, når man er ingeniør her i landet,« siger han.

Gennem projektet forsøger IDA og de andre
parter at komme udenom nogle af de barrierer,
der kan være for virksomhederne, når de vælger
at tage en flygtning ind i deres arbejdshverdag.

Derfor får projektdeltagerne en introduktion
til, hvordan man arbejder på en dansk arbejds-
plads. Forløbet består også af en introduktion til
nogle af de teknologier, som bliver brugt ude i
virksomhederne. Derudover indeholder forløbet
også undervisning i engelsk, fordi arbejdssproget
typisk vil være engelsk for internationale højtud-
dannede i deres første job i Danmark.

Hos Orbicon har man set frem til at hjælpe folk
som Jalal Assad med at få kendskab til det danske
arbejdsmarked. I virksomheden anser man nem-
lig højtuddannede flygtninge som et værditillæg
til samfundet.

»Hos Orbicon har vi en medarbejdersammen-
sætning, som jeg kalder multietnisk. Selvfølgelig
er der et stort antal, som har blå øjne og lyst hår,
men der er et stigende antal, som ikke har det, «
siger Jesper Nybo, administrerende direktør i
Orbicon.

»Jeg synes, det giver en kvalitet til en virksom-
hed, hvis man har en personalesammensætning,
der er forskellig. Og hvis vi gerne vil have succes
uden for landets grænser, så forudsætter det, at
vi kan forstå de forskellige kulturer, traditioner
og måder at gøre ting på.« 

Jesper Nybo er sikker på, at praktikanterne nok
skal få succes.

»De vil gerne ud af den situation, de står i, og
de vil gerne bruges deres viden. De virker meget
engagerede, og jeg håber, at de, der starter i prak-
tik om lidt, har noget at byde ind med, så de i
fremtiden har en reel mulighed for at sikre sig en
varig ansættelse i vores virksomhed.«

Noget at stå op til
Hos Foreningen Nydansker håber man på, at pro-
jektet kan være med til at få flere flygtninge pla-
ceret i job, der flugter med deres kompetencer.

»Der er en tendens til, at højtuddannede flygt-
ninge ender i ufaglærte job. Hvis ikke vi hurtigt
griber de her mennesker, så ender de ikke med at
kigge efter jobbet, men ender i stedet som taxa-
chauffører,« siger Torben Møller-Hansen, der er
formand for Foreningen Nydansker. Han tror, at
man kan bryde med problematikken gennem pro-
jekter som dette:

»Det at indgå nære samarbejder som mento-
rindsatser og praktikindsatser med danske virk-
somheder kan være vejen til at få de højtuddan-
nede flygtninge ind på arbejdsmarkedet, og
derfor er det her et godt projekt.«

Også arbejdsmarkedsforsker Bent Greve fra
Roskilde Universitet ser positivt på projektet.

»Man prøver at bruge de kompetencer, som
mange tilkomne indvandrere har, og som vi fak-
tisk har brug for. Gennemgående synes jeg, at det
er et rigtig fornuftigt projekt, fordi det er en rig-
tig god idé, at man her kombinerer uddannelse

og det at komme ud på arbejdsmarkedet. Det vil
sige, at de får en viden om det danske arbejds-
marked og et indblik i, hvordan kulturen og tradi-
tionerne er i forhold til andre arbejdsmarkeder,«
siger Bent Greve, som er sikker på, at projekter
som dette kan være med til at gavne integratio-
nen og dermed skabe en lysere fremtid både for
flygtningene og for Danmark:

»Hvis vi på længere sigt får en bedre integra-
tion på arbejdsmarkedet, så betyder det, at vi
aflaster andre dele af velfærdsstaten. For når
flere bliver selvforsørgende, har de ikke brug for
offentlige ydelser, og de har samtidig noget for-
nuftigt at stå op til om morgenen. Det er godt for
den samlede samfundsudvikling og bidrager til
en bedre integration,« siger Bent Greve. 

Et bæredygtigt projekt
Jalal Assad har igennem de seneste to år, som han
har været i Danmark, savnet at arbejde. Derfor
vil han gøre sit bedste hos Orbicon.

»Jeg har erhvervserfaringen og min uddan-
nelse fra Syrien. Nu får jeg noget erfaring fra det
danske arbejdsmarked, så jeg måske i fremtiden
kan bruge den og de ting, jeg lærer fra de danske
virksomheder. På den måde tror jeg på, at jeg kan
gøre et godt stykke arbejde her.«

Inden længe er praktikken slut for Jalal Assad,
og det er han rigtig ærgerlig over. 

»Havde jeg haft to eller tre måneder, så ville
jeg kunne nå at lære meget mere, og jeg er lige nu
i gang med at undersøge, om jeg kan få mere
praktik, når forløbet her er slut,« siger han. 

Både Lotte Ellegaard fra IDA og Asbjørn
Lindsø fra Plastindustrien kan mærke det drive,
der er blandt de flygtninge, som deltager i projekt
“Professional Engineering Academy”.

»De her mennesker har virkelig et gåpåmod i
forhold til at få et job og komme ud at gøre en
forskel. Der er ingen af dem, der kommer med et
ønske om at få en passiv forsørgelse i Danmark.
Den gejst skal vi forsøge at bevare, så de ikke
havner bagerst i en kø på et jobcenter og føler, at
det hele er ligegyldigt,« siger Asbjørn Lindsø.
Lotte Ellegaard fra Ida supplerer med et håb:

»Vores helt klare mål er, at det her skal være
bæredygtigt – forstået på den måde, at projektet
er noget, man skal kunne bruge i andre brancher
også. Hvis det fungerer, så er den metode, som vi
bruger, let at kopiere til andre faggrupper.« N

OM PROJEKTET
Projektet løber over to år og er iværksat af Ingeniør-
foreningen Ida og finansieret af Industriens Fond. 

Igennem målrettede kompetenceprogrammer kom-
mer mellem 25 og 30 ingeniører med flygtningebag-
grund igennem et forløb, som skal efteruddanne
dem og hjælpe dem tættere på det danske erhvervs-
liv gennem virksomhedspraktik og undervisning.

Det første af i alt tre forløb startede i september
2016. 

For at deltage i programmet kræves det foruden en
ingeniør- eller naturvidenskabelig baggrund, at man
har fået opholdstilladelse i Danmark, samt at man
har et vist niveau af engelsk.
Kilde: IDA

DER MANGLER
HÆNDER
Med udgangspunkt i
Statsministerens opfor-
dring på Marienborg sid-
ste år har Industriens
Fond efterspurgt projekt-
idéer, der skal hjælpe fle-
re flygtninge ud i de dan-
ske virksomheder, hvor
der i forvejen mangler
hænder. 

Foruden projekt “Profes-
sional Engineering Aca-
demy” har Industriens
Fond støttet op om fem
andre projekter. 

Allerede nu er flere flygt-
ninge kommet i praktik
og mange virksomheder
har vist interesse for at
indgå i samarbejder i for-
bindelse med de forskel-
lige projekter. 

I projektet “Professional
Engineering Academy”
regner man med, at 12
af de 24 projektdeltage-
re vil være i arbejde, når
projektet afsluttes i de-
cember.
Kilde: IDA
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Jalal Assad er glad for muligheden
for at komme i praktik og forhå-

bentlig ud på det danske arbejds-
marked. Foto: Mads Sønnegaard Poulsen

Jalal Assad sammen med sin mentor Jakob Gradel fra Ingeni-
ørforeningen IDA. Foto: Mads Sønnegaard Poulsen

E

6 Emballage & Plastindustrien Mangel på arbejdskraft FREDAG DEN 18. NOVEMBER 2016


