Materielchef Tonni Rehmeier og fleksjobber Keld Duun, Vam A/S

Sygdommen blev starten på et langt
forløb med indlæggelse, behandling,
genoptræning og arbejdsprøvning.
„Da jeg var klar til at komme i arbejdsprøvning, foreslog kommunen
mig flere arbejdspladser, de tænkte
passede fint til mig,“ fortæller Keld,
der dog kun havde Vam i tankerne.
„At vende tilbage, ville give mig stor
tryghed, fordi jeg kendte folkene,
og syntes det ville være svært at
overskue at skulle starte forfra et
nyt sted.“
Det blev til en tre måneders
prøveperiode, hvor han blev tilknyttet den interne materieltjeneste på
Limevej ved Auning. „Det endte
med, at de opfandt et job til mig på
seks timer om ugen, og jeg ser altid
frem til at skulle på arbejde.“
Nemmere hverdag på værkstedet
I dag er Keld 61 år og har været i
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I 2014 vendte en blodprop i hjernen
op og ned på jord- og betonarbejder
Keld Duun‘s tilværelse. På det tidspunkt
havde han arbejdet i entreprenørfirmaet
Vam i næsten 20 år i et job, han ikke
ville være i stand til at vende tilbage til.
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