Mød Charlotte
Charlotte har et stort
konkurrencegen, som gør, at hun
altid giver den gas både på
arbejdspladsen, og til roning. Hun
giver sig altid 100%.
Charlotte, som er M.Sc i kemi og molekylebiologi fra
RUC, har arbejdet i medicinalbranchen siden 2000.
De første 10 år med lægemiddelafprøvning (GCP) og
siden 2011 med lægemiddelproduktion (GMP). Hun
har været ansat hos Fertin siden 2011. Hos Fertin har
hun haft mange forskellige opgaver, bl.a. etablering af
R&D laboratorie i Indien, og etablering af PMO i
teknisk afdeling. (PMO står for Projekt Management
Office, og er et sted, hvor man har det samlede overblik over igangværende tekniske projekter ift. status,
fremdrift og problemer. Lige nu arbejder hun med at
styrke indsatsen ift. Eliminering af kontamineringshændelser i produktionen.
Ifølge Charlotte er det bedste ved Fertin »at det er en
virksomhed i udvikling, hvilket giver mig mulighed
for at arbejde med mange forskellige opgaver«

skal løses ad hoc. Til dette fortæller hun: »dette er en
fin kombination, som gør at mit arbejde aldrig er kedeligt.«

Roning
Charlottes altoverskyg- gende fritidsinteresse er roning, som hun dyrker på konkurrence niveau. Hun
fortæller: »Ronningen giver mig mange dejlige oplevelser i både indland og udland. Ofte kombinerer
Brian [kæreste] og jeg konkurrencerne med ferie.
Sidst var vi i Florida på en kombineret ferie og kaproning (World Master Rowing Regatta)« Hun fortæller
også at: »Den store træningsmængde kræver en me-

En normal hverdag
En normal hverdag for Charlotte består af en række
faste opgaver kombineret med en del opgaver der

»

Charlotte fortæller:
Det fedeste ved roning er »at
træne sammen med andre,
og når en hård
træningsperiode giver pote«
Det fedeste ved mit arbejde
er »at arbejde sammen med
andre, og når en hård
arbejdsindsats giver pote«

«

Charlotte går altid
100% ind i en opgave.

get struktureret hverdag, som kun kan lade sig gøre
fordi jeg møder tidligt ind på arbejde, og så træner,
hver eftermiddag eller aften«. Om sommeren træner
hun roning på vandet kombineret med racercykel på
landevej og om vinteren er det træning i romaskiner
kombineret med mountainbike i skov og på vej.
Charlotte deltager, som nævnt, i en del konkurrencer. Hendes bedste resultat hidtil er guld i en dame
dobbeltfirer ved World Master Rowing Regatta i Florida i september 2018. Hendes drøm er »at ro en god
placering i singlesculler, men jeg mangler bare en
god konkurrence singelcsuller, at gøre det i...«

