OM WSP
WSP er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der udarbejder innovative,
bæredygtige løsninger inden for
transport, infrastruktur, byggeri og
miljø. Den internationale organisation opkøbte i 2019 den danske
rådgivningsvirksomhed Orbicon,
hvis rødder går helt tilbage til 1866,
og som er en pioner på det danske
marked inden for vand, miljø, bæredygtighed og klimatilpasning.

Plads til ambitioner
og socialt samvær
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27-årige Rami Kaddoura har tidligere arbejdet hos to
andre rådgivende ingeniørvirksomheder, men da han i
sommeren 2018 blev tilbudt jobbet som HVAC-ingeniør
hos WSP, øjnede han nogle karrieremuligheder, som han
ikke kunne sige nej til.
»WSP, som dengang hed Orbicon, har deres egne
projektledelseskurser. Den oplæring er jeg meget
interesseret i, da jeg har en ambition om at blive
projektleder. Det tiltrak mig også, at projekterne er meget
varierede. Man laver ikke det samme hver gang, og
det giver mig virkelig lyst til at gå på arbejde og yde en
indsats,« fortæller Rami, der er uddannet diplomingeniør
med speciale i vvs, ventilation og energi.
PÅ VEJ MOD MERE ANSVAR
Rami er godt i gang med at arbejde sig hen mod
drømmen. Han startede som projekterende ingeniør, men
blev senere fagprojektleder på en række sager. Senest
har han været fagprojektleder og projekteret vvs- og
ventilationsinstallationerne på et 18 etagers tårn med 650
studieboliger i Aarhus.

»Som fagleder skal jeg formidle informationer mellem
ingeniørerne på mit område på den ene side og
bygherren og projektlederen på den anden. Der er meget
koordinering, og man skal også holde styr på, hvad de
andre faggrupper laver, så man skal være på dupperne,«
forklarer han og fortsætter: »Jeg er ivrig efter at lave mere
projektledelse. Heldigvis har jeg to afdelingschefer, som er
rigtig gode til at tage hånd om mine ønsker. De udvælger
de relevante kurser og projekter, så jeg kan blive oplært i
ledelse og på sigt få ansvar for nogle større opgaver.«
KOLLEGERNE FØLES SOM FAMILIE
Udover karrieremulighederne sætter Rami også stor pris
på sammenholdet mellem kollegerne hos WSP. »Vi kan
altid sparre med hinanden og stille spørgsmål. Du føler dig
aldrig alene med de udfordringer, der måtte være,« udtaler
han og slutter: »Vi har en lille gruppe, der sørger for sociale
arrangementer, så vi lærer hinanden bedre at kende. Det
gør, at kollegerne føles som ens egen familie. Det har
jeg manglet de andre steder, jeg har været, og det er et
kæmpe plus i min bog.«

