Tosprogede 2018

Alina i job hos Tulip
Alina Tuta er 36 år og født i Rumænien.

Morten er glad for at have hende som med-

I april 2018 fejrede hun 1 års jubilæum

arbejder: ”Alina er altid glad og positiv. Hun

ved Tulip Food Company i Aalborg. Et job

er en stabil medarbejder, der ikke giver op,

hun fik efter at have gennemført kursus-

men bliver ved til det lykkes. Hun er også

forløbet ”Ny på lageret” for tosprogede

vellidt blandt sine kolleger.”

hos AMU Nordjylland.

Tulip som arbejdsplads
På forløbet lærer deltagerne om en lager-

Alinas dansklærer kontaktede Tulip i Aalborg

medarbejders redskaber og arbejdsopgaver.

og skaffede Alina en praktikplads. Hun star-

Alina lærte blandt andet at køre truck og gaf-

tede på dagsholdet i april 2017, men hun

felstabler, pakke og transportere varer i la-

skiftede til aftenholdet, da de manglede

Vil du være lagermedarbejder som Alina?

gerbygninger, skrive følgesedler og fakturaer

hjælp. Hun er nu en del af et team på cirka

AMU Nordjylland har

samt at bruge IT-systemer.

28 personer.

kursusopstart igen på:

”Jeg bruger alt det, jeg lærte på kurset i mit

Alina er glad for Tulip som arbejdsplads og

Ny på lageret

daglige arbejde. Jeg kører varer rundt med

vil gerne blive der længe: ”Jeg kan godt lide

for tosprogede

truck i de forskellige afdelinger – jeg løser

mine kolleger og arbejdsopgaverne. Det er

opgaverne, hvor de er,” fortæller Alina.

så sjovt at køre truck!”

d. 7. maj 2018.

En vigtig del af kurset er også undervisning
i dansk. Selvom Alina før har arbejdet med
produktions- og lagerarbejde andre steder i
ved at tale dansk: ”Hos AMU Nordjylland
talte og læste jeg dansk hver dag, så nu er
jeg blevet god til det,” fortæller Alina stolt.

Om Tulip
Tulip er Danmarks ældste brand med mere end 100
års produktion bag dem. Hovedkvarteret er i Randers, men de har afdelinger flere steder i Danmark
og i udlandet. De producerer mange forskellige varer, som sælges i mere end 120 lande. Afdelingen i
Aalborg producerer frikadeller, hamburgers, færdigretter og toppings.

Kontakt Birgit Enevoldsen på
telefon 9633 2240 og hør
nærmere eller besøg vores
hjemmeside:
www.amunordjylland.dk.

Hendes leder, Morten Resom, tilføjer, at da al
kommunikation på Tulip foregår på dansk, så
er det vigtigt at være god til det.
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Nordjylland, så havde hun inden kurset svært

Vi udbyder også mange andre lager- og logistikkurser.

