
Virksomhedspraktik førte til fastansættelse: 
”Jeg vil ikke bytte det her for noget i verden. Det er 
megafedt, at jeg kan udfolde mit potentiale her”

Manglende arbejdserfaring var ofte årsag til, at Kevin Casipillai fik afslag 
på sine job-og praktikansøgninger. 
Den sidste virksomhed, som Kevin kontaktede i sin søgning, viste sig at 
blive den arbejdsplads, hvor han kunne udvikle sin faglighed i en grad, 
som han kun havde turdet drømme om.
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25-årige Kevin er i sit rette element som civilingeniør i vand og miljø hos kLAR Miljørådgivning. 
Men han skulle igennem en frustrerende periode som job-og praktiksøgende, inden han nåede 
dertil. 
Foto: Stine Rasmussen, kLAR Miljørådgivning.



�om nyuddannet civilingeniør i vand og miljø fra 
Aalborg Universitet i juni 2020 søgte Kevin Casipillai 
primært virksomhedspraktik for at have muligheden 
for at kunne se virksomheder an. 
”Andre ser det måske som spild af tid, men jeg så 
det som min indgangsvinkel til at komme ind i en 
virksomhed og vise, hvad jeg kunne, og så kunne 
virksomheden vurdere, om de ville have en eller 
ej,” fortæller Kevin og fortsætter: ”både det at jeg 
ikke havde været i virksomhedspraktik i løbet af mit 
studie, og at jeg ikke havde haft et rigtigt arbejde - 
jeg har kun haft frivillige jobs - var en kæmpe forhin-
dring for mig.”
Efter nogle måneder som job- og praktiksøgende 
hvor han var blevet inviteret til mange samtaler 
og havde fået mange afslag, var han ved at miste 
modet. ”Jeg tænkte bare: ’Åh, er der lys for enden af 
tunnelen?’,” fortæller Kevin.

”Det er præcis det her, jeg gerne vil”

På et ugelangt jobkursus hvor Kevin havde øvet sig 
i at ringe til virksomheder og lave elevatorpitch, 
havde han endelig fået grønt lys fra to virksomhed-
er, der gerne ville have ham i virksomhedspraktik. 
For at have flere muligheder blev han ved med at 
ringe rundt. 
Den sidste virksomhed på hans liste havde en af 
hans tidligere studiekammerater tippet ham om og 
den virkede interessant.
”Den sidste virksomhed jeg ringede til, var kLAR 
Miljørådgivning. De inviterede mig til et kaffemøde, 
og undervejs i samtalen tænkte jeg: ’Det er præcis 
det her, jeg vil. De projekterer kloaksystemer, som 
jeg gerne vil’,” fortæller 25-årige Kevin. 

Sparring og udviklingspotentiale

I november 2020 startede Kevin i fireugers virksom-
hedspraktik hos kLAR Miljørådgivning, der er 
specialiseret i afløb og klimasikring.
Her blev han en del af et team, der sparrer med 
hinanden, og som tænker ud af boksen. 
Tidligt viste der sig at være et stort udviklings-
potentiale, da cheferne, Michael Brund og Stefan 
Keller, var gode til at lære fra sig og til at uddelegere 
opgaver.  
Virksomhedens motto om at det skal være sjovt at 
gå på arbejde, var i fuld overensstemmelse med 
Kevins arbejdsglæde. 

I takt med at han kom ind i opgaverne, fik han mere 
ansvar, og hans færdigheder blev styrket og udviklet. 
Fortalte han om en idé, var hans kolleger hurtige til 
at gribe den.
”Det er træls, hvis man fortæller sin idé til nogle, at 
de så siger, at den ikke er god, for så kommer man 
ikke særlig langt. Men alle på kontoret er geniale at 
sparre med, for de siger deres ærlige mening, og så 
udvikler vi ideen sammen,” fortæller Kevin.  

I januar 2021 blev praktikken til en fastansættelse.

Udvikling af software og optimering af 
arbejdsprocesser

Kevins speciale havde bl.a. handlet om hydrauliske 
beregninger i MIKE ZERO. 
Til praktiksamtalen hos kLAR havde de talt om de 
programmer, der bruges i virksomheden samt alter-
native gratis programmer. 
Her tilbød Kevin at undersøge, om der var arbejd-
sprocesser, der kunne optimeres og muligheden for 
at anvende alternative programmer.
”Stefan og Michael greb bolden og sagde, at det 
kunne jeg få lov til at lave, og det var så megafedt. 
Det kostede også noget at have mig til at sidde og 
lave det her, når jeg ikke genererede penge til virk-
somheden,” fortæller Kevin.
På den måde kom hans evner inden for kodning og 
software for alvor i spil, og det blev startskuddet til 
programmet, kLAP (‘Klar til Projektering’), som er 
et hjælpeværktøj til at optimere processen med at 
finde terrænkoter, projektere kloaksystemer samt 
hjælpe til kvalitetssikring. 
Under et halvt år efter at Kevin startede hos kLAR, 
havde han udviklet kLAP, som konkret kunne 
anvendes i deres arbejde, og virksomheden er nu 
i gang med at sælge det til forsyninger og virksom-
heder. 
”Men vi har stadig ideer til, hvad der kan være fedt 
at have med i kLAP, for der er en lang liste af ting, 
jeg gerne vil udvikle,” fortæller Kevin, der, udover at 
arbejde på programmet, også er projektleder. 
Han fortsætter: ”Jeg kan forstå på mine studiekam-
merater, at man her hos kLAR, individuelt arbejder 
med flere forskellige opgaver, end hvad man gør 
andre steder. Jeg vil ikke bytte det her for noget 
i verden. Det er megafedt, at jeg kan udfolde mit 
potentiale her.”


