
Birgitte havde et rengøringsjob, men det kreative trak i
hende. Så da hun fik foden indenfor i drommevirksomheden,
satte hun aLt ind, bLev opdaget af chefen og har i dag sit
kreative drømmejob.
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47-arige Birgitte Rosenbæk limer
træskiver pa en sort flamingo-

kugle for at dække den hele vejen rundt.
Hun star ved det store fælles arbejds
bord, hvor hun og kollegaerne udvikler
nye ideer til, hvordan man kan bruge
hobbymaterialer. Hendes arbejdsgiver
sælger kreative produkter, som kan bru
ges til indretning af hjemmet, og lige nu
er trenden præget af nordisk design med
rat træ.

Birgitte har sit absolutte drommejob
med titlen katalogredaktor, men vejen
dertil er noget utraditionelt gaet over et
rengøringsjob.

Da Birgittes job-rejse startede for otte
ar siden, havde hun sin egen blomster
butik. Hun var lige blevet skilt, og som
alenemor til to børn matte hun træffe et
v~lg.

Jeg skulle “sælge børnene eller butik-

ken”, for det kunne ikke fungere med
de lange abningstider, nar jeg samtidig
skulle na at hente børnene i institution.
Det var en hard beslutning at sælge bu

DAJEG KOM HJEM TIL
MIN KOLLEGA I RENGØRINGS

FIRMAET SAGDE JEG:
“JEG VIL HAVE JOB DER”

tikken, for den var mit tredje barn.
Oa Birgitte havde solgt butikken, fik

hun arbejde i et rengoringsfirma. Pa et
tidspunkt blev hun hyret til at gøre et
nybygget hovedkontor i Holstebro rent
for virksomheden Creativ Company.

Sa snart jeg kom indenfor, mærkede
jeg den familiære følelse i virksomheden
med en oprigtig interesse for de menne
sker, manarbejdersammenbied. Dajeg

kom hjem til min kollega i rengørin -

firmaet, sagde jeg; “Jeg vil have job de
fortæller Birgitte.

‘Jeg vil have dit job”
Birgitte leverede en 110 procents indsats
med rengøringen af det nye domicil. Sø -

gede for, at der blev gjort rent med bom
uldshandsker pa, sa de ikk
pa væggene. Sa efter
bygningen, og fik ved hver fejl klistret en
gul post-ft seddel pa, sa der
opmærksom pa det

Samtidigt drømte h
bruge sine kreative evner noget mere
og begyndte at fremtrylle fantastiske
blomsterarrangementer til særlige anled
ninger.

Efter den ekstraordinære indsats fik
direktør Peter Nørgaard øje pa Birgitte.

Peter Nørgaard ringede og inviterede

Birgitte bru
ger teknikken
“bookfolding” til
at fremtryUe for
skellige kreative
figurer.
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c Kobber er en ny trend i modebilledet - her får en
fyrtadsstage af træ engang kobbermaling.

En sortmalet flamingokugle gemmer sig under træski
verne, som er limet på. Lige nu er trenden præget at
nordisk design med råt træ.

Birgitte dekorerer
grene med Silk Clay, så
man selv kan bestem
me, om de små bær
skal være pink, hvide
eller sorte.
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mig til jobsamtale. Og jeg er en jysk pige,
der blev taget med storm med spørgsma
let: “Hvordan skal dit job se ud, hvis du
skal arbejde her?” fortæller Birgitte.

Hun arbejdede et par ar i det kreative
værksted, samtidigt med at hun gjorde
rent.

Til en arlig trivselssamtale fik Birgitte
sa spørgsmalet, hvor hun gerne ville være
om fem ar.

Jeg vil gerne have min leders job,

JEG ER EN JYSK PIGE, DER BLEV
TAGET MED STORM

svarede jeg. Jeg var meget malrettet, og
hvis jeg ikke sagde det højt, ville ingen jo
vide, at det var sadan, jeg havde det. Min
leder blev senere chef for udviklingsaf
delingen, og jegblev leder af værkstedet,
siger Birgitte.

Ideen om, at Birgitte skulle ga fra at
være værkstedsleder til ogsa at være
katalogredaktør, opstod i en lufthavn
pa indkøbstur til Kina sammen med tre
direktører. Formalet med turen var, at
hun skulle få et indtryk af, hvor varerne
kom fra. Nu er hun ogsa kvinde for, at
hjemmesiden bliver mere hyggelig.

Jeg er enormt taknemmelig for, at

jeger havnet her, hvorjeghar fået de
chancer, ogja, ogsa har taget dem selv.
Jeg føler mig meget privilegeret.

Et sjovt mønster og nye ideer
I en typisk arbejdsuge fylder hobby og
handarbejde en del for Birgitte, nar hun
finder pa nye mader at bruge forskel
lige kreative produkter pa. Derudover
disponerer hun pladsen i virksomhedens
kataloger og er med til at præsentere
nye produkter og ideer gennem oplæg og
skitser.

Birgitte vil ogsa gerne synliggøre, at
man udvikler færdigheder, nar man er
kreativ. Med særligt fokus pa vores børn.

At sætte perler pa en snor udvikler
finmotorik og evnen til at tælle. Som mor
kan det være svært at kæmpe med, at
børnene gerne vil sidde ved computeren
og spille. Jeg har en viden om, at børn
udvikler færdigheder, nar de er kreative,
siger hun.

En gang om aret tager Birgitte til
København for at lade sig inspirere. Hun
traver byen tynd med en notesbog og et
kamera og kommer tilbage med omkring
7.000 billeder.

Jeg kan blive inspireret af en detalje
pa en sko, noget mønstret stof eller en

anden sjov sammensætning. Det tager
jeg med hjem og bruger i vores udvikling
af nye ideer og trends pa hobbyomradet,
fortæller hun.

Hun bliver ogsa inspireret af sine om
givelser, veninder, kollegaer i huset og af
udenlandske kollegaer.

Det halvanden centimeter tykke
katalog med 12.000 kreative produkter
udkommer pa otte sprog, og pa nettet
sælger firmaet alt til hobbysysler med
over 2500 hobbyideer.

En gang om aret bliver de udenlandske
afdelinger inviteret til Holstebro for at
høre Birgitte og hendes kollegaer gen
nemga hovedkataloget. Og lige præcis det

JEG SYNES NOGLE GANGE, AT
JEG SKALSPÆNDE

HJELMEN LIDT
er blandt de mere udfordrende opgaver
for Birgitte.

— Jeg synes nogle gange, at jeg skal
spænde hjelmen lidt. Jeg er blomster-
handler fra Struer, og nu skal jeg præsen
tere hovedkataloget for mine udenland
ske kollegaer pa engelsk. Det er meget
stort for mig. •
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Udstansede figurer bliver samlet til diamantformede
ophæng.

Smykkekits
med anvisning
til, hvordan du
kan blive smyk
kedesigner
derhjemme og
lave dine egne
kreative smyk
ker
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Or~n Birgittes
arbejdspbds
Creativ Company er ud
over sine hobbyprodukter
også kendt for at tage et
stort socialt ansvar. Mel
Lem lOog 15 procent at
medarbejderne er ansat
på særlige vilkår.
12011 blev virksomheden
kåret som Europas 3.
bedste arbejdsplads af
Great Place to Work.
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Birgitte pensler lim på træ-
bogstaver for bagefter at

beklæde dem med bladkobber.
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