
Kasper Jerviarz, der er planlægnings-
elev i Arriva, har altid været interesse-
ret i IT, og dermed besidder han også 
en naturlig nysgerrighed, når det 
gælder om at udforske computer-
systemets planlægningsfunktioner. 
Han mener selv, at interessen er na-
turlig for hans generation: Dem, der 
er vokset op med IT.

”I modsætning til mig selv er mine æl-
dre kollegaer først blevet introduceret 
til IT midt i deres arbejdsliv. De er til-
fredse, så længe programmet virker 
efter hensigten, men det er ikke nok 
for mig,” siger han og fortæller, at han 
synes, at planlægning er sjovt, men til 
tider også ret kompliceret. 

Tungen lige i munden
Der er mange forhold, man skal tage 
i betragtning, når man planlægger 
buskørsel, og selvom hans IT-færdig-
heder hjælper en stor del af vejen, er 
det guld værd at kunne læne sig op 
ad de ældre kollegaer og deres man-
geårige planlægningserfaring. 

”Det drager jeg stor nytte af, og på 
den måde supplerer vi jo hinanden 

rigtig godt,” siger han, mens han 
engageret fortæller, at han anser en 
planlæggers primære opgave for at 
være evnen til at forhøje vagteffekti-
viteten.

”Det er os planlæggere, der sørger 
for, at alle ruterne i køreplanen bliver 
besat af en buschauffør. Samtidig 
skal vi også sikre os, at der er en bus-
chauffør til rådighed, som kan køre 
bussen tilbage på garageanlægget 
om aftenen. Det har fået mig til at 
vågne op om natten og tænke: Har 
jeg fået planen til at gå op? Er jeg 
mon kommet til at efterlade en bus 
på en endestation?,” siger han. 

Ud i den virkelige verden
Kasper Jerviarz søgte stillingen som 
planlægningselev hos Arriva, fordi 
han ønskede at tage en uddannelse 
i samarbejde med en virksomhed – 
også selvom det betød, at han skulle 
flytte fra Fyn til Sjælland – væk fra fa-
milien og vennerne.

”Det var en fagre ny verden for mig 
at flytte til København. Efter to år på 
Odense Universitet, hvor jeg læste 

matematik og økonomi, havde jeg 
brug for noget luftforandring. Under-
visningen var efter min mening alt for 
teoretisk. Jeg trængte til at komme 
ud i den virkelige verden,” siger han 
og understreger, at han altid har in-
teresseret sig for kollektiv trafik, og at 
stillingen som planlægningselev på 
mange måder er hans drømmestil-
ling.

”Det er dejligt med varierende ar-
bejdsopgaver. Lige i øjeblikket del-
tager jeg i et større planlægnings-
arbejde på Fyn og sidder derfor på 
hovedkontoret.”

Del af et elevfælleskab
I løbet af elevperioden skal Kasper 
Jerviarz gennemføre syv ugers un-
dervisning på Copenhagen Business 
College, Niels Brock og afslutnings-
vis skrive en eksamensopgave. Han 
er også en del af et elevfællesskab i 
Arriva: Mens han eksempelvis arbej-
der med planlægning af busdriften, 
er der en anden elev i virksomheden, 
der arbejder med tog.

Fra studie til  
den virkelige verden

Vidste du, at ... 
der i Arriva er 
10 lærlinge 
og 7 eleveR?

Selvom man kun er en 23 år, kan man godt lære sine ældre kollegaer noget. Det mener 
Kasper Jerviarz, der er elev i Arriva og oplever, at han hjælper med IT – til gengæld 
modtager han gode råd og værdifuld erfaring. 

ManGfoldighed i Arriva

”Jeg er da vågnet op om natten, fordi 
jeg har tænkt: Har jeg fået planen til 
at gå op? Er jeg mon kommet til at 
efterlade en bus på en endestation?”
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I min fritid
 
Efter eget udsagn har Kasper Jerviarz 
en nørdet fritidsbeskæftigelse, som 
handler om udbredelsen af skak på 
internettet. Under diverse internatio-
nale skakturneringer er det ham, der 
observerer og sørger for at kontrol-
lere, at skakbrikkernes placering på 
skakbrættet bliver tilsvarende vist på 
publikums egne computerskærme. I 
foråret var Kasper observatør i Norge 
til en stor turnering med nogle af ver-
dens bedste skakspillere. 

”Til sådan en turnering er der mellem 
ti og tolv tusind mennesker fra hele 
verden, som følger med på internet-
tet. Det skaber et fællesskab på tværs 
af sprog, kultur og landegrænser,” 
fortæller han.  

Det bedste ved mit arbejde

Kasper Jerviarz synes, det er dejligt 
med de stillesidende timer i dyb kon-
centration på hovedkontoret. Men 
han nyder også at komme ud på bus-
anlæggene og få den daglige kontakt 
med chaufførerne engang imellem. 

Kasper  
Jerviarz
Alder: 23 år

Stilling: Planlægningselev  
på Arrivas hovedkontor, ansat siden 2012

”

”

Det giver mig en 
tryghed at være en del 
af elevfællesskabet i 
Arriva. Det er rart at 
have nogle, man kan 
udveksle erfaringer 
om skoleophold osv. 
med
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