40 års jubilæum

Firmaets mand er en kvinde
Ellen Jensen begyndte i 1976 som første administrative medarbejder hos
Langkjær Staalbyg. Torsdag 30. juni 2016 er hendes sidste arbejdsdag på
Vildbjerg-virksomheden efter 40 års loyal og trofast tjeneste.
For halvandet år siden blev Ellen Jensen sendt på træningslejr af sin chef.
Hun skulle blive god til at holde fri. Det krævede intensiv træning. For
gennem 40 år har Ellen Jensen aldrig brudt sig om fridage.
”Jeg fik det så skidt, hvis jeg gik rundt oppe i byen, og de andre var på arbejde. Det var forkert for
mig,” fortæller Ellen Jensen som er blevet bedre og bedre til at være væk fra sin arbejdsplads
Langkjær Staalbyg. Torsdag 30. juni har hun 40 års jubilæum og sidste arbejdsdag.
Jubilaren er gjort af et særligt stof. Hun har haft evnen til at være både en loyal kollega og
medarbejder. Hos høj som lav har Ellen vundet tillid og respekt, fordi hun med stor faglighed og
social omsorg har passet sit job og keret sig om både arbejdsplads og kollegaer.
”Jeg har altid nydt at kunne tale med mine kollegaer. Jeg har gennem årene lavet løn til alle
medarbejdere. Den kontakt, jeg har haft med mine kollegaer, har været fantastisk,” reflekterer
Ellen Jensen.
Og kollegaerne har gengældt det: Flere af dem har betroet Ellen deres NemId, så hun kunne
hjælpe dem med diverse indberetninger. Omvendt har Ellen Jensen gennem alle årene gjort en
dyd ud af at være opmærksom på folks trivsel. Derfor har hun heller ikke holdt sig tilbage med at
spørge ind til de kollegaer, som har været ramt af sygdom eller andet svært. Den fortrolighed har
ledelsen i Langkjær Staalbyg også haft med Ellen. Hun har i ordets bedste forstand været en
betroet medarbejder. På et tidspunkt indgik hun således også i ledelsen som regnskabschef. Men
for ca. 20 år siden trådte hun – med egne ord – ”et par trin ned ad stigen”.
”Det har været så godt for mig,” konstaterer jubilaren og fortsætter:
”Jeg har haft det rigtig godt med ikke at have ledelsesansvar. Jeg vil hellere være i baggrunden og
pippe op, når jeg har en idé end at stå i forreste række,” siger Ellen, som til gengæld aldrig har
været bleg for at sige højt, hvad hun mener. Men altid med respekt for virksomheden.
Økonomichef og medejer i Langkjær Staalbyg Vagn Stougaard har været Ellens nærmeste
overordnede i 20 år. Han er ikke sen til at udnævne hende til at være firmaets mand.
”Vi har tit joket med, at firmaets mand er en kvinde. Og så er hun vel nærmest firmaets
administrative mor,” siger han.
Det kræver sin kvinde at holde et højt fagligt kompetenceniveau hen over fire årtier.

Kolonnebøger og kassekladder var de nødvendige arbejdsredskaber sammen med telefonen, da
Ellen Jensen 1. juli 1976 begyndte som første administrative medarbejder hos Langkjær Staalbyg. I
starten af 1980’erne kom de første EDB-maskiner til, erindrer Ellen Jensen.
”Jeg tænkte, at det dér, det lærer jeg aldrig. Men det gjorde jeg jo. Man skal være åben for det
nye, for man lærer utrolig meget,” siger Ellen Jensen, som nyder udvikling og har et solidt
fundament at stå på, når forandringens vinde blæser.
”Er man med, er man det 100 procent, ellers er man ikke,” konstaterer Ellen.
For seks år siden havde hun fornøjelsen at følge sin datter og svigersøn til Columbia for at hente
deres tredje barn. En helt fantastisk oplevelse for mormor Ellen. Men hun stod jo i et dilemma, for
med en så lang rejse, var det nødvendigt med tre ugers ferie. Og hvad så med lønnen til
kollegaerne?
”Så jeg tog en computer med, og så fik jeg info fra Vagn på folks timer, og på den måde kunne jeg
sidde i Columbia og sikre, at alle fik løn.”
Rejsen skiller sig ud som noget helt særligt for Ellen. Både fordi det var fantastisk at være med til
at tage imod familiens lille ny, men også fordi landet var spændende og fordi det var her, hun
virkelig oplevede stor fleksibilitet fra sin arbejdsgiver.
Privat er Ellen bosat i Vildbjerg med sin mand. Døtrene er for længst fløjet fra reden, og nu er det
børnebørnene, der får fuldt fokus fra ”bedstemor med slag i”. Slag slår hun på golfbanen. Og hun
går ikke af vejen for en snak om sportens tekniske udfordringer. Derudover går fritiden med TRXtræning - en ny type styrketræning som hun er faldet for, efter et langt liv som aktiv
håndboldspiller og kasserer i Vildbjerg KFUM.
”Jeg troede jo, det ville være svært at få tiden til at gå uden et arbejde. Men det er helt modsat.
Jeg har faktisk næsten ikke tid nok til alt det, jeg gerne vil,” griner Ellen.
Jubilæet markeres internt i virksomheden 1.juli 2016.

