En dygtig ung kvinde
Pilersuisoq i Qeqertarsuaq har for nylig fået en ny souschef, og hun er ret glad for sit nye
ansvar, arbejdet, medarbejderne og sin nye by.

Naasunnguaq på arbejde.

Naasunnguaq Inusugtok blev fra den 1. juni souschef i Pilersuisoq Qeqertarsuaq.
Hun er 28 år, født i Aasiaat og opvokset i Attu. Naasunnguaq er den ældste ud af en søskendeflok på
fire, og hun har en samlever.
Naasunnguaq fortæller i første omgang om sin første tid i Pilersuisoq:
- Jeg begyndte at arbejde i Pilersuisoq Attu tilbage i 2009, hvor jeg ellers kun skulle være vikar. Jeg fik
dog fast job, og derefter startede jeg min butiksuddannelse, fortæller hun.
Naasunnguaq begyndte med sin uddannelse i 2010 og afholdt sin praktik i Attu. Da hun i 2014 blev
færdig med uddannelsen, besluttede hun at gå på GUX.
- Jeg havde handel og økonomi som primærfag, og i år 2019 blev jeg også færdig med Niuertunngorniarneq uddannelsen (købmandsuddannelsen, red).
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Naasunnguaq er en frisk ung kvinde, og da hun er dygtig til sit arbejde, blev hun tilbudt et job som
souschef i Qeqertarsuaq. Det måtte hun først tænke over.
- Jeg besluttede at takke ja, da jeg elsker mit job. For lige meget hvilken Pilersuisoq butik eller KNI afdeling man kommer ind i, elsker jeg, at alle medarbejdere behandler hinanden lige, og af den grund
glæder jeg mig altid til at mødes med de andre. Min familie var årsagen til, at jeg først skulle tænke
det hele igennem, men udfordringerne og det spændende ved mit nye job vandt over tvivlen. Da jeg
først flyttede hertil, var det en hård omgang. Jeg flyttede alene, da min kæreste vil flytte med senere.
Det var heller ikke helt let at flytte fra en bygd til en by, men nu kan jeg sige, at jeg til fulde kan benytte mig af alle de færdigheder, jeg har fået under mine uddannelser, siger Naasunnguaq.

Naasunnguq med en af sine medarbejdere i Pilersuisoq Qeqertarsuaq.

Naasunnguaq er meget glad for sin nye by, arbejdet og kollegaerne.
- Jeg elsker mine nye kollegaer, da de er dygtige og friske og meget samarbejdsvillige. Vi er lige nu i
gang med at fokusere på kundeservice. Byen er jeg nu også ret glad for, da folk her er meget søde.
Jeg er meget taknemmelig over den velkomst jeg har fået, både af mine kollegaer og indbyggerne
her, slutter Naasunnguaq.
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Naasunnguaq sammen med sine medstuderende, da de blev færdige med Niuertunngorniarneq.
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