1. Februar 2017 - Tale af Martha Mikaelsen, salgshef i Østgrønland og
butikschef i Tasiilaq, i forbindelse med Aviaja Ikila Abelsens 25 års
jubilæum.

Jeg byder jer alle sammen velkommen til vores fejring af Aviaja Ikila Abelsen.
Det glæder mig ikke mindst at byde Aviajas nærmeste familie og bekendte.
Vi er i dag samlet for at fejre Aviaja 25 års ansættelse.
Aviaja, først tillykke med dit 25 års ansættelse.
Aviaja er født i Gentofte 17. juli 1973. Hun blev lærling pr. 1. august 1990, hvor
hun under sin uddannelse har arbejdet med billetudstedelser, postale opgaver,
filatelia, bygderegnskaber, bankservice, virket som sekretær og arbejdede med
vareregnskab. Hun blev færdiguddannet juni 1994 og blev ansat som assistent.
Fra januar 1996 til 2004 var hun som controller i regnskabsafdelingen, hvor hun
også vikarierede for afdelingslederen under dennes fravær.
I 2005 ville hun prøve nye veje og blev ansat i kommunen. Heldigvis erfarede hun,
at hun bedre kunne lide at være i Pilersuisoq og kom tilbage til os i 2007.
Hun forlod os igen i 2012 for at tage en uddannelse som anstaltsbetjent, men
heldigvis og gudskelov fandt hun ud af, at hun ikke kunne forlade Pilersuisoq.
1. december 2012 fik hun en stilling som souschef, som hun den dag i dag
bestrider.
Jeg ansatte hende dengang i 2012 fordi jeg troede på, at hun ville være en stor
hjælp her i Pilersuisoq.
Hun viser altid vilje til at bidrage til en udvikling, og det har hun bl.a. vist ved at
tage købmandsuddannelsen, som hun er i gang med nu.
Vi er meget glade for, at Aviaja altid har været dedikeret sit arbejde og passer altid
tiden. Hun er all-round i butikken og det drager vi nytte af.
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Aviaja har høstet tillid og respekt, og selvom vi på arbejdspladsen møder mange
udfordringer anser hun ikke disse som hindring til varetagelse af opgaverne. Alle
medarbejdere ved, at de kan regne med hende.
Ikke mindst vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til Aviajas familie. I har nemlig
altid støttet hende under hendes karriere, hvor I mange gange har måttet undvære
hendes tilstedeværelse, og det har vi i Pilersuisoq ikke undgået at bemærke, og vi
takker jer inderligt.
Fra Pilersuisoq ønsker vi Aviaja Ikila Abelsen tillykke med hendes 25 års
jubilæum.
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