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Daniel
Bücke
–

Utöver det tekniska, som IT-avdelningen har ansvar för,
har han hand om användardelen. Han utbildar medarbetare i systemet och hjälper till när någon får problem.
– Jag ser mig själv som en länk mellan ekonomi- och
IT-avdelningen.
Utöver det jobbar han med en del specialuppdrag
mot förvaltningarna. Till exempel om någon vill gå igenom någon ekonomisk idé.
Daniel Bücke tror att det finns en förutfattad mening om
att kommunanställda skulle vara mindre effektiva än
privatanställda, men det håller han inte med om.
– Det är full fart, som på alla andra ställen. Det är viktigt att vara serviceinriktad och att alltid låta kunden
komma först. Skillnaden är att det är samhället man
gynnar med sitt jobb här.

Ålder: 34 år
Yrke: Ekonom
Utbildning: Handelsekonomi
i Tyskland
Kommun: Torsby
Anställningstid: 2,5 år

Han började på en IT-utbildning. Men efter tre veckor insåg Daniel Bücke att det skulle förstöra hans hobby, eftersom han höll på med datorer hemma.
Att han kom in på ekonomi säger han, med ett skratt,
beror på att han nog är en förvaltningstyp. Han tycker
att det är kul med papper, skrattar till igen och säger att
han nog är lite tråkig.
Han kommer från Hamburg, men drömde om att vara
i Sverige en tid. Det ledde honom till Gällivare där han
jobbade på ett litet turistföretag ett halvår. Tillbaka i
Tyskland jobbade han på samma företag ett år till, innan han och hans sambo bestämde sig för att jobba i
Sverige igen. Också den här gången med upplevelseturism, bland annat på ishotellet i Jukkasjärvi.
Ett år hade de bestämt, men trivdes så bra i Sverige
att de blev kvar. Då började Daniel leta efter jobb som
ekonom.
– Jag gick ju utbildningen eftersom jag vill jobba med
det här.
Han fick en kommunal tjänst, men säger att han inte
är någon standardekonom. Han är systemförvaltare för
ekonomisystemet och har stor nytta av sitt IT-intresse.

”Skillnaden mot ett privat
företag är att ägaren blir
rikare och rikare. Så är det
inte här.”
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