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De hoeveelheid techniek en besturing in deze
wereld verbaast me. Ik hou me bezig met gelijkstroommotoren, veldstroomregelaars, schakelen van hoogspanning, frequentieregelaars:
alles komt voorbij. De grote mate van vrijheid
helpt me. Ik loop veel mee met collega’s en
kijk bij hen in de keuken. Ik ben medewerker,
maar ben hier vooral om veel te leren.
De bereidheid collega’s te helpen kenmerkt
deze sector. Iedereen wil er samen iets moois
van maken. Als ik iets niet snap, is er altijd
iemand die me wil assisteren. Kennis delen
is hier gemeengoed. Het enige wat daarvoor
nodig is, is een open houding. Durf te vragen!

De mooie kanten van mijn werk? Technisch
opgeleide mensen halen hun hart op in deze
sector. Voor hen is dit het paradijs. Daarnaast:
je krijgt de ruimte om initiatief te nemen,
dingen zelf uit te zoeken. Bij andere werkgevers
lig je soms aan de ketting. Het tegendeel
geldt hier.
De hogeschool heeft me flink geholpen bij het
vinden van een werkgever. Ik wilde iets doen in
de elektrotechnische hoek en op school werd
gezegd: ga eens praten met Parenco. Er was
een klik en na een paar gesprekken was de
kogel door de kerk. Ik moet toegeven: toen
ik hier voor het eerst kwam, dacht ik in een
stoffige omgeving terecht te komen. Dat beeld
klopt voor geen meter. De enorme machines
zijn al indrukwekkend, maar achter de schermen wordt het pas echt imposant. Ik nodig
iedereen uit: kom eens kijken en verwonder je!
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‘Hoe groter en grover, hoe mooier ik het vind. Vergis je niet, dit is
een gigantisch industrieel bedrijf. Zware walsen, aangedreven door
enorme motoren, dat is even wat anders dan de waterpomp thuis.’

