
problemstilling i firmaet og 
kommer derefter til eksa-
men. 

- Vores filosofi er, at alle 
frontline-medarbejdere skal 
have en uddannelse, der kan 
sluttes af på akademisk ni-
veau. Videre er vores idé, at 
uddannelsen skal være så 
tæt på kunden som muligt, 
så at sige. Så derfor skal også 
f. eks. værkføreren uddan-
nes, siger Peter Selck.

- Og videre, der er jo alle-
rede i dag koncepter, hvor 
det er mekanikeren, der rin-
ger ud til kunden. Så beho-
vet for videre uddannelse 
gælder ikke bare mange, 
men alle. Det underbygger, 
hvad vi vil sikre, nemlig at 
undgå at få et A- og et B-
hold; uddannelse er for alle.

Raketvidenskab? Bestemt nej
- At der ikke uddannes til-

strækkeligt mange især un-
ge er et egentligt branche-
problem. Og vi må da også 
konstatere, at det nok ikke 

er specielt ”sexet” at gå ind i 
autobranchen. Se for dig, at 
Sofie kommer hjem til mor 
og far og siger, at hun har 
lyst til at gå ind i vores bran-
che. ”Nej, Sofie! Det er da 
meget klogere at blive ...” og 
her kommer så ofte et aka-
demisk fag.

- Følger Sofie så dette råd, 
står hun færdig-uddannet 

som måske 28-årig, og har 
ikke lært andet end det, der 
står i bøgerne. Ved at følge 
den vej vi tilbyder – kombi-
nationen af teori og praksis i 
det virkelige liv – kan den 
unge komme ud at opleve 
noget rigtigt, tjene nogle 
penge, høste erhvervs-, men 
også livserfaringer. Og så al-
ligevel havne samme sted. 

Jeg har hørt Andersens Bi-
lers økonomidirektør Jesper 
Blom sige, at han ”aldrig har 
brugt fire millioner kroner så 
fornuftigt,” som til Jeres egen 
uddannelse?

- Ja, det kan du roligt cite-
re vores økonomidirektør, 
der sidder på pengekassen, 
for at sige. Jeg har ikke selv 
gjort det op på netop den 
måde. Men det koster selv-
følgelig noget, at sende 
samtlige medarbejdere på 
uddannelse – men vi får ed-
dermame meget tilbage.

- Det her er jo ikke raketvi-
denskab. Vi har talt om ud-
dannelse i mange år. For-
skellen er blot, at nu beslut-
tede vi, at gøre noget ved 
det.
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UDDANNELSE Han siger det 
igen og igen under samta-
len. Formuleret på lidt for-
skellige måder – men det er 
det samme hver gang:

- Det hele handler om 
medarbejderne.  Og:

- Det er de samme biler – 
det er de samme markedsvil-
kår – det er de samme im-
portører. Det eneste, vi har, 
de andre ikke har – det er 
medarbejderne.

Ordene er Peter Selcks, di-
rektør i Andersen Biler A/S, 
der er Storkøbenhavns stør-
ste bilhus med 12 afdelinger 
og 375 ansatte. 

Selck vender tilbage til 
netop dette igen og igen, 
mens vi taler om både frem-
tidens mekaniker og alle an-
dre i autobranchen – og 
hvorfor hans virksomhed, 
Andersen Biler, har etable-
ret sit eget udannelses-for-
løb under titlen Andersen 
Academy.

- Baggrunden for vores 
egen uddannelse handlede 
om rekruttering og fasthol-
delse. En bekymring over at 

branchens traditionelle søg-
ning af nye medarbejdere 
ofte er, at man spørger sine 
medarbejdere – eller et bu-
reau for den sags skyld; Ken-
der du nogen – og ja, jeg ken-
der den og den, og på den 
måde stjæler vi jo bare fra 
hinanden, mens det bare 
bli’r mere og mere løntungt. 
Ikke at jeg ikke under dygti-
ge medarbejdere en god løn 
– og det har vi ved gud i au-
tobranchen – men der skal 
mere til. 

- Lønnen ender altid med 
at blive en vedligeholdelses-
faktor. Den egentlige ar-
bejdsglæde er motiveret af 
helt andre ting, som stikker 
langt dybere. 

Mekanikeren skal ringe ud
- Martin (Martin Frykmann, 
også direktør i firmaet) og 
jeg så klart, at netop vores 
egen uddannelse ville kunne 
være dette ekstra, forklarer 
Peter Selck. 

- Vores idé var og er, at give 
alle mulighed for en trinvis 
uddannelse, komme væk fra 
hverdagen, komme ud og 
blive blandet med andre i 

virksomheden; 
en sælger er 
sammen med 
måske en værk-
fører, og vi blan-
der dem på 
tværs af vores 
afdelinger. Alle 
slutter af med at 
skrive en opga-
ve om en aktuel 

”Vi har jo kun ét forspring”
… og det er vores medarbejdere. Derfor har Andersen Biler startet sin egen videregående uddannelse af 
alle medarbejdere, der har kontakt med kunden; ledere, sælgere, værkførere, mekanikere og lærlinge.

STYREGRUPPE Det har i 
de senere år været van-
skeligt at tiltrække nok 
unge til en uddannelse i 
autobranchen.

For at sikre den nødven-
dige tilgang og fasthol-
delse af arbejdskraft i 
branchen i fremtiden, har 
en styregruppe i Nordjyl-
land bestående af konsu-
lenter og fagfolk igangsat 
projektet ”Autobranchens 
talenter”. Det skriver 
Nordjyske Stifttidende.

Styregruppen vil være 
med til at sikre lærlinge-
uddannelser i Nordjyl-
land ved blandt andet at 
bruge de nuværende lær-
linge som ambassadører 
til forskellige arrange-
menter.

Projektet tager nemlig 
udgangspunkt i syv til 10 
årlige arrangementer, og 
det første fandt sted 10. 
april hos Klokkerholm 
Karrosseri.

Her havde 90 tilmeldt 
sig, som talte lærlinge, 
værkstedsindehavere, 
værkførere, lokale politi-
kere og Dansk Bilbranche 
Råd.

Arrangementerne skal 
være med til at tiltrække 
både nuværende og kom-
mende automekaniker-
lærlinge, og fællestrækket 
for aftenerne er, at de skal 
afspejle branchen og ud-
dannelserne i branchen.  

 bauer

Autobranchen  
vil sikre talenter
Nordjysk samarbejde skal tiltrække 
lere til autobranchen.

Andersen Academy er navnet på uddannelsen som samtlige med-
arbejdere i Andersen Biler A/S får.
Frontline-medarbejde deltager i en uddannelse, der kan sluttes af 
med en akademisk uddannelse.
Uddannelsen på Andersen Academy sluttes af med en skriftlig 
opgave og eksamen.
Filosoi: Uddannelsen skal være så tæt på kunden som muligt.

 
 

Andersen Academy - helt kort

”Det eneste vi har, som 
vores konkurrenter ikke 
har, er vores medarbej-
dere. Så har vi noget at 
skyde med. 
Peter Selck, direktør, Andersen Biler

Firmaets navn: Andersen Biler A/S
Etableret: I 1963 af Helge Andersen
Bilforretninger og værksteder i København og på Sjælland
Salg, service og reparation af privatbiler og erhvervsbiler
Antal ansatte: 375
I alt 12 afdelinger
Afdelinger i Københavns-området: Søborg, Ballerup, Herlev, Rødov-
re, København N
Afdelinger på Sjælland: Roskilde, Hillerød, Taastrup, Holbæk, 
Frederikssund
Følgende bilmærker: Citroën, Ford, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, 
Opel, Suzuki
Ledelse: Martin Frykmann, direktør, Peter Selck, direktør, Jesper 
Blom, økonomidirektør

 

Andersen Biler – helt kort

Andersen Biler kører deres 
egen uddannelse af samtlige 
medarbejde. Her er ledelsen, 
fra venstre Jesper Blom, øko-
nomidirektør, Peter Selck og 
Martin Frykmann, begge di-

rektører.

Autobranchen er under forandring. Det 
gælder ikke mindst værkstederne, hvor 
der konstant kræves nye kompetencer 
samtidig med at færre og færre unge 
vælger mekanikerfaget. 
Det ser dog ud til, at denne udvikling er 
vendt. Elever i 9. og 10. klasse har netop 
søgt om optagelse på den ungdomsud-
dannelse, som de ønsker at begynde på 
efter sommerferien. Tallene viser, at 19,4 
procent af eleverne har valgt en erhvervs-
uddannelse som førsteprioritet. Det er en 
stigning på knap et procentpoint i forhold 
til sidste år, hvor andelen var 18,5 procent. Samtidig er søgningen 
til de gymnasiale uddannelser faldet fra 74 procent i 2017 til 73,1 
procent i år.  
Men det er dog kun begyndelsen til løsningen på problemet. Derfor 
fortsætter Motor-magasinet rækken af artikler, der sætter fokus på 
bestræbelserne fra alle sider for at få lere unge ind i autobranchen.  

Fremtidens mekaniker

FREMTIDENS 

MEKANIKER


