Mød Trine
Trine besidder stillingen Qualified
Person (QP) hos Fertin, og er mor
til to hold tvillinger – så at have
hænderne fulde er noget hun
kender til.

Ifølge Trine, er det bedste ved Fertin, at man kender
rigtig mange »og man kommer, især i rollen som QP,
i kontakt med rigtig mange, så man kender en stor
del af organisationen.« Fertin er en mellemstor virksomhed, så man får hurtigt meget ansvar, og meget
forskellige opgaver på tværs af organisationen. »Det
bliver aldrig kedeligt her, der er altid nye opgaver, og
nye udfordringer.«

En normal hverdag
Trine, som er uddannet farmaceut og efterfølgende
Ph.d. i neurofarmakologi, startede hos Fertin for 2½
år siden. Trine startede som QP delegeret, og har nu
stillingen som QP (sagkyndig person). Trine fortæller således om stillingen: »det vil sige, at jeg er registeret som den, der har ansvaret for kvaliteten af det,
vi frigiver ved lægemiddel-styrelsen. Jeg er med til at
frigive færdigvarer, og jeg er QA kontakt for vores
kunder.«

En normal hverdag for Trine starter tidlig morgen.
»Der er fuld gang i den når ungerne står op og får
morgenmad. Så cykler jeg på arbejde, sådan at jeg er
her kl. 7.« På Fertin starter dagen med at tjekke
mails, følge op på aktuelle ting, såsom afvigelser der
skal afrapporteres til kunder. Om formiddagen er
der et tavlemøde, hvor der bliver diskuteret hvad der
skal frigives på selve dagen og hvilke NC’er (kritiske
afvigelser) der er. Herudover består dagsorden af op-

gaver som opdatering af procedurer, ændringssager
og godkendelse af diverse rapporter.

Kombinationen af arbejde og morlivet
Nogle vil måske mene, at 4 børn er en stor mundfuld. Hvis man spørger Trine, så er 4 det helt perfekte
tal. Hjemme ved Trine bliver arbejde og morlivet
kombineret ved at Trine tager tidligt på arbejde, hvor
hendes mand afleverer børnene, og så henter hun
dem om eftermiddagen. Trine fortæller, at der god
mulighed for fleksibilitet hos Fertin. Hvis børnene er
syge, kan det være at hun møder ind kl. 04 om morgenen, og så går tidligere. Hun fortæller: »den fleksibilitet har vi, og den sætter jeg meget stor pris på.«

Struktureret og faste rammer
Trine udtrykker, at de arbejdsmæssige fordele ved at
være mor er, at man bliver meget struktureret, og får
nogle faste rammer. Trine synes, at der er en misforståelse omkring muligheden for at være forældre sideløbende med at have en karriere. At være mor til to
hold tvillinger gør, at hun har let ved at have flere
bolde i luften. Hun fortæller: »Jeg synes, at det nogle
gange godt kan være lidt misforstået, at man tror at
man skal sidde her 12 timer om dagen for at være
god i sit job. Det mener jeg ikke, at man behøver. Det
kræver, at man strukturerer sin tid, og hvis der er en
masse man skal nå, så skynder man sig at få det fokuseret, fordi man ved at børnene skal hentes. Jeg synes ikke, at det er et krav for at gøre det godt, eller for
at lykkedes i sit job, at man bruger hele sit liv på sit
job. Jeg synes heller ikke, at det sådan, at jeg føler det
er her hos Fertin.«

»
Trine er vant til at have
mange bolde i luften.

Trine fortæller:
Det fedeste ved at være
mor er »alt den kærlighed«
Trine fortæller:
Det fedeste ved mit
arbejde er »ansvar,
udfordringer og kollegaer.
Det er det der gør, at jeg
har lyst til at tage på
arbejde.«

«

