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Praktikplads til et 12-tal
Midt i praktikmanglen brænder den østjyske brændeovnsproducent, HWAM A/S,
for at tilbyde praktikpladser. Dette resulterede for nyligt i et sjældent set 12-tal for
et svendeprøveprodukt.
Mens private og offentlige arbejdsgivere kritiseres for den dårlige indsats i at tilbyde praktikpladser til elever på erhvervsuddannelser, tilbyder brændeovnsproducenten, HWAM
A/S, løbende pladser til lærlinge. I torsdags færdiggjorde én af lærlingene, Peter Michael
Andersen, sin klejnsmed-uddannelse fra Learnmark i Horsens og sit praktikophold hos
HWAM A/S med en svendeprøve, der gav den nyudklækkede klejnsmed et stort 12-tal.
Skuemesteren, som bedømte svendeprøven, var meget imponeret over lærlingens resultat;
han kunne ikke finde en eneste fejl i produktet, hvorfor han gav den unge mand et velfortjent
12-tal: ”Vi giver sjældent 12-taller i svendeprøver, men ved dette produkt var der i dén grad
lagt vægt på kvalitet og finish, så et 12-tal var bestemt på sin plads”, forklarer skuemesteren.
Stod det til den nyuddannede klejnsmed, Peter Michael, skulle også HWAM A/S have topkarakter for deres praktiske indsats: ”Jeg har fået lov til løse mange forskellige opgaver under mit
praktikforløb hos HWAM A/S, og de har givet mig frie tøjler til at gøre tingene på min egen
måde. Jeg ville give HWAM A/S topkarakter, hvis de skulle bedømmes for deres praktikindsats.”
Peter Michael er efter endt svendeprøve blevet fastansat hos HWAM A/S og
fortsætter derfor sin deltagelse i produktionen af brændeovne til det danske samt
internationale marked. HWAM A/S for tsætter med at tilbyde praktikpladser til
smedelærlinge og ser frem til at at kunne få lov til at lære en ny generation af smede op.
HWAM A/S er verdens eneste producent af brændeovne med Autopilot, der
sørger for en automatisk luftregulering til brændkammeret. Virksomheden, som har
produktion og administration i Hørning, har ca. 90 ansatte. Årligt producerer
virksomheden ca. 20.000 brændeovne, hvoraf omkring 80 % eksporteres til kunder i hele Europa.
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Foto: Peter Michael Andersen ses her ved svejsningen af brændeovne.

Foto: Her ses et udsnit af Peter Michael Andersens svendeprøveprodukt – en svejset trappe,
hvor der er lagt fokus på kvalitet og finish.

