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Hornman
–
Namn: David Hornman
Ålder: 21 år
Yrke: IT-tekniker
Utbildning: Tekniskt
gymnasieprogram
Kommun: Torsby
Anställningstid: 1,5 år

När något blir fel med datasystemen blir det lätt p
 anik.
IT-avdelningen får samtal efter samtal från folk som inte
kan jobba utan dator. Eller ännu värre, från o
 msorgen
som har ett system med uppgifter om alla boende. Då
är det bråttom för David Hornman och hans kolleger.
– En massa sjuksköterskor kan inte göra sitt jobb, allt
faller samman och det är jättekänsliga saker.
Det är helt klart att IT-avdelningens arbete blir mer
och mer viktigt, även om det betyder att pressen kan bli
stor ibland. Just det ser han som en av nackdelarna med
jobbet, men säger också att det alltid går över.
Datorer har alltid varit ett av Davids stora intressen.
Först dataspel, men senare också nätverk. Samtidigt
som han gick gymnasiet läste han om nätverk på fritiden. Ett specialintresse som ledde till att han fick jobb
redan som 20-åring.
Bara några månader efter att han slutade skolan fick
han en projektanställning vid kommunens IT-avdelning
i samband med ett systembyte. När den tog slut blev det
en tjänst ledig, och David fick den.
Till att börja med jobbade han mest med den administrativa sidans datasystem, men nu lägger han mer tid
inom skolan. Med support, både via telefon och g
 enom
besök. Det är också den delen han tycker mest om, att
prata med folk och träffa mycket människor. Särskilt
som ingen är den andra lik. Just mötena tycker han också ger personlig utveckling.
– Det är alltid mysigt att prata med folk tycker jag.
Visst vet han att lönen kan vara betydligt bättre i privat verksamhet, inte minst i IT-branschen. Men själv
tycker han att det känns bättre att ha säkerhet. Med
den anställning han har vet han också vad han får.

