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- Eg er overvelda, denne tittelen heng høgt. Det seier Lillian Nummedal Bryn frå
Vik som onsdag fekk beviset på at ho er kåra til Årets lærling i Vest.
Møtt med applaus
I ei pressemelding frå Entreprenørforeningen Bygg-Anlegg, Vestenfjeldske avd. går det
fram at Lillian, som jobbar på HS Bygg i Stryn, delte sigeren i tømrarklassen med Filip
Turkerud frå Engelsen Bygg i Sveio.
Vikjajenta set stor pris på sigeren.
- Under ein teknisk jentedag i Florø, der eg stod på stand for Byggopp tidlegare i haust,
fekk eg beskjed om at dei ønskte meg som kandidat og at det skulle avgjerast i
november. Etterpå har eg ikkje høyrt noko, så då eg onsdag vart kalla inn til eit møte i
Stryn hadde eg ingen aning om at det var Årets lærling som skulle feirast. Då eg kom inn
døra vart eg møtt med applaus og kakebord, seier vinnaren.
Blei rørt
I grunngjevinga frå bedrifta vert det trekt fram at ho som lærling har vist stor interesse
og engasjement for tømrarfaget og at ho har vist at ho er motivert for og taklar varierte
arbeidsoppgåver på ein god måte. Då ho fekk diplom og premie trekte Knut Løvdal
Stauri, dagleg leiar i HS Bygg, også fram at Årets lærling med sitt gode humør og
vinnande vesen har vorte ein kulturbyggjar i verksemda. Og at ho er ein framifrå
ambassadør for bygg og anlegg, ikkje minst i høve til jenter som tenkjer på ei slik
karriere.
- Eg vart heilt rørt, seier Lillian.
Motivasjon
Ho legg ikkje skjul på at det å bli kåra til Årets lærling betyr mykje.
- Eg er veldig stolt. Dette er ein skikkeleg inspirasjon og motivasjon til å halda fram med
godt arbeid, og bidra med gode haldningar, seier Lillian Nummedal Bryn, og takkar HS
Bygg for at dei gjer sitt yttarste for at ho skal nå måla sine.
Image info:
GRUNN TIL Å SMILA: Lillian Nummedal Bryn har all grunn til å smila breitt. Onsdag fekk
ho beviset på at ho er kåra til Årets lærling i Vest innan tømrarfaget.

