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Daniel og Emil er Danmarks bedste
mekaniker og vvs'er
Daniel Balsby Nielsen og Emil Tornøe Wang fra TEC er blevet
Danmarksmestre i hver deres fag ved DM i Skills.
Træning, evner, fokus og vilje - i dag gik det hele op i en højere enhed for
Daniel og Emil. De var oppe mod landets dygtigste elever i tekniske øvelser
på højt niveau og blev til sidst kåret som Danmarks bedste i deres fag.
Det kræver skills at tage en erhvervsuddannelse, og det er Daniel og Emil
beviser på.

De to vindere
Daniel Balsby Nielsen bor i København og er i lære hos Molges Biler.
Emil Tornøe Wang bor i Glostrup og er i lære hos Naturliggas.dk.
Se mere om Daniel og Emil på tec.dk/talent.

Daniel Balsby Nielsen og statsminister Lars Løkke Rasmussen. Foto: Per
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Daniel Balsby Nielsen under DM i Skills.

Emil Tornøe Wang under DM i Skills.

Danmark har brug for dygtige håndværkere
Samfundet har brug for flere kloge hænder, og mangel på kvalificeret
arbejdskraft er blandt fremtidens største trusler mod de danske virksomheder.
På TEC gør vi alt, hvad vi kan, for at uddanne så mange talentfulde
håndværkere som overhovedet muligt, og vi er stolte af igen at have
uddannet hele to Danmarksmestre, som i fremtiden vil være med til at holde
det danske samfund kørende.

Danmarks største uddannelsesevent
DM i Skills giver de unge chancen for at vise deres talenter. Det er desuden
med til at skærpe deres faglige niveau og vise omverdenen – heriblandt
grundskoleelever – erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende
muligheder.
Sideløbende med Danmarksmesterskabet afholdtes Skills Stafetten for elever
i 8. klasse. Her blev de besøgende grundskoleelever gjort til aktive deltagere.
Derudover fik de mulighed for at afprøve deres egen faglige kunnen i de
særlige “Prøv og mærk”-stande. Her kunne de også snakke med unge på
erhvervsuddannelserne samt med vejledere.
DM i Skills foregik i Arena Næstved.
DM i Skills bliver i 2020 afholdt i Bella Center i København 16.-18. januar.

TEC er en erhvervsskole fordelt på syv adresser i Region Hovedstaden. Vi har
mere end 30 erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium, EUX, 10. klasse og
efteruddannelse til faglærte og ufaglærte. Hvert år sikrer vi, at 20.000
mennesker får en uddannelse af høj kvalitet og fokus på erhvervsrettet
dannelse og innovation. Vi har en holdning til uddannelse og blander os i
samfundsdebatten.
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