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Det dansk-tyske grænseland
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˛Min danske arbejdsplads var meget lille og familiær. Jeg faldt hurtigt til. Det var dejligt at spise frokost sammen, da lærte man hinanden godt at kende. Det særlige ved den her arbejdsplads var, at man mødte hinanden i øjenhøjde, ligegyldigt hvilken position, man havde i organisationen. Og selvom jeg ikke havde meget erfaring, viste man mig meget tillid.” 

˛Jeg er faldet rigtig godt til her, fordi jeg personligt godt kan lide en familiær arbejdsplads, hvor man siger du til hinanden. Vi er alle sammen lige, når vi arbejder sammen. Det er noget, jeg godt kan lide. Alle er ligeværdige.”
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˛Det har hjulpet mig rigtig meget med 
at falde til hernede, at jeg har haft 
en rigtig god chef, som har været god 
til at hjælpe med de praktiske ting. 
For der er lidt mere praktisk hernede, 
som man ikke bare kan ordne over internettet.”
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