“SÅDAN BLEV JEG
FASTANSAT, FØR
JEG VAR FÆRDIGUDDANNET“
Af Cathrine Rauff Christensen
For kun tre måneder siden afsluttede Kasper Møller Andersen sin uddannelse på datalogistudiet.
Selvom eksamensbeviset kun er nogle måneder
gammelt, har Kasper allerede masser af erfaring
inden for faget. Han har været praktikant, studentermedhjælper og skrevet speciale hos Systematic i Aarhus, hvor han nu er fastansat.

Det er med stor begejstring, at Kasper deltager i en
gæsteforelæsning med en systemudvikler fra Systematic på en efterårsdag i september i 2013. Kasper
er helt bidt af Scrum-metoden, og derfor falder emnet på forelæsningen i god jord: Scrum, agilitet og
CMMI. Dette bliver starten på et langt forhold mellem Kasper og Systematic.
”Vi kan ikke komme i praktik på mit studie, men på
9. semester var jeg ved at være godt træt af skolebænken”, fortæller Kasper, der er nyuddannet datalog fra Aalborg Universitet. Kasper søger orlov,
sender en ansøgning til Systematic og kommer derefter i praktik som softwareudvikler i Systematics
Defence-afdeling. Det er nu halvandet år siden.
Fra praktik til studiejob...
Allerede inden praktikopholdet slutter, bliver Kasper tilbudt et studiejob af sin projektleder René
Balle Jensen. ”Vi synes, det er rigtig fedt at arbejde

sammen med de studerende, fordi de kommer med
de nyeste teorier og en masse gåpåmod. Kasper er
en superdygtig koder, så ham vil vi selvfølgelig gerne holde fast i, og heldigvis er han også glad for at
arbejde med os”, fortæller René.
Kasper værdsætter nemlig både sine arbejdsopgaver, men også den måde, han kan arbejde på i sin
hverdag. ”Jeg følte mig ikke som praktikant, for alle
i teamet arbejder ud fra samme backlog. Man vælger eller får tildelt en opgave, og bagefter har man
vildt meget frihed til at løse opgaven på den måde,
man synes er bedst. Når man kan se i tests, at ens
metode fungerer, er det også lidt en personlig sejr”.
… til fastansat Systemat
Mens Kasper er i studiejob, skriver han også sit
speciale med Systematic. Igen underskriver han en
ny kontrakt. Denne gang som fastansat, hvilket er
det helt rigtige tilbud for Kasper.

”Inden jeg overhovedet startede i praktik for et år
siden, håbede jeg på, at jeg ville ende et sted, hvor
der er styr på tingene. Jeg har det bedst, når jeg ved,
der bliver taget hånd om vores udfordringer, og det
gør der her. Alle har en meget professionel tilgang
til vores projekter, og der er altid nogen med erfaring, man kan spørge til råds. Folk er altid enormt
gode til at tage sig tid til hinanden. Det vil jeg være
ked af at undvære”, fortæller Kasper.
Kasper har arbejdet i samme team i knap et år, og
det er med stor glæde at han siger ja til fastansættelsen. Det er ikke kun på grund af det gode sociale
samspil eller de faglige udfordringer, han får, men
også fordi, han ser mange fremtidige muligheder
hos Systematic.
Masser af muligheder
Kasper har nogle gange været Scrum Master, og
kan også få den rolle permanent. Dog takker han

nej for nu. ”Jeg føler ikke rigtigt, at jeg er klar til en
ledende rolle endnu. Jeg er vildt glad for kodningen
og vil helst ikke bevæge mig væk fra det. Heldigvis
ved jeg, at hvis jeg nogensinde skulle blive træt af
det, så kan jeg bare råbe op – så er der en masse
muligheder for at få nye udfordringer”, siger han.
René bakker op om dette og forklarer: ”Hvis de studerende eller nyuddannede selv har mod på det, så
giver vi dem alle muligheder for at arbejde sig op
til at blive f.eks. projektledere, arkitekter eller programledere. Vi er ikke en virksomhed, hvor folk
sidder og sander til i hjørnerne”.
Det er der dog ikke udsigt til lige foreløbig, for Kasper ”elsker håndværket”, som han siger.

Bliv en del af Systematic på:
https://da.systematic.com/join-us/

