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HVAD STUDERER DU, OG HVORFOR BLEV 
DET LIGE NETOP DENNE STUDIERETNING?
Jeg studerer Purchasing Management på VIA 
Design & Business i Aarhus og er på nuværende 
tidspunkt på mit 3. og dermed sidste semester. 
Således har jeg en professionsbachelor til de-
cember 2021. 

Ved Purchasing Management 
så jeg en mulighed for at kombinere 
min interesse for struktur, interna- 

tionale forhold og kreativitet. 

Purchasing Management er i virkeligheden en 
rimelig bred profession, hvor vi har undervisning 
inden for flere forskellige fagområder som; ma-
terialekendskab, leverandørrelationer, økonomi, 
logistik m.m. Det var også derfor, uddannelsen 
tiltrak mig, fordi jeg netop ikke kunne spore 
mig ind på et enkelt fag. Derudover foregår de 

to første år af uddannelsen på Campus Herning, 
hvor man får lov at arbejde kreativt i samarbejde 
med designere og brand designere.

Ved Purchasing Management så jeg en mulighed 
for at kombinere min interesse for struktur, in-
ternationale forhold og kreativitet. Her følte jeg 
også, at jeg kunne holde mine muligheder åbne i 
forhold til senere job, da jeg på daværende tids- 
punkt ikke havde en vision for, hvilket arbejde jeg 
kunne tænke mig. Derudover viste VIA også, at 
de havde en bæredygtig agenda i undervisning- 
en, som jeg fandt vigtig. 

SIDSTE SEMESTER VAR DU I PRAKTIK 
HOS SOURCING HOUSE - HVAD KAN DU 
FORTÆLLE OM DETTE FORLØB?  
Jeg var så heldig at komme i praktik ved Sour- 
cing House, som var et virkelig fantastisk forløb. 
Sourcing House har fokus på ansvarlig produk-
tion, i særdeleshed inden for socialansvarlighed. 
Her fik jeg øjnene op for, hvordan man godt kan 
have en partnerbaseret leverandørbase, med 
gode dialoger og aftaler, som tager hensyn til 
begge parter. Jeg har også fået mere forståelse 
for, hvad bæredygtighedsbegrebet kan inde- 
bære for tekstilbranchen, og hvilket pres danske 
(vestlige) brands pådutter deres leverandører, 
når der skrues på pris, kvalitet eller leadtime. 
Jeg har desuden lært, hvilke andre aspekter end 
”bare” pris man som indkøber skal forholde sig 
til.

I selve praktikforløbet fik jeg blandt andet lov 
til at kommunikere med leverandører, både i 
forhold til produkter, ordrer, og certificeringer. 
Dette har også være med til at give mig en for- 
ståelse for vigtigheden af velfungerende forsyn-
ingskæder.  

Jeg oplevede i praktikforløbet, hvor mange til- 
tag og initiativer, der arbejdes på i branchen 
med det bæredygtige fokus, som har vist mig, 
hvor vigtigt det er at have en finger på pulsen. 

På den måde udvikler man sig kontinuerligt, både 
som indkøber men også som virksomhed. 

Jeg har taget noget med mit fra mit praktik-
forløb i forbindelse med min uddannelse, og jeg 
synes, man får en god indsigt i erhvervslivet, 
som kan trækkes med ind i undervisningen. Jeg 
er ellers rigtig glad for teori, men jeg synes 
også, det er enormt fedt at kunne koble det til 
praksis. 

HVORDAN SER DIT DRØMMEJOB UD 
EFTER ENDT UDDANNELSE? 
Mit drømmejob i fremtiden indebærer et stort 
fokus på den bæredygtige dagsorden, hvor jeg 
kan få lov til at dygtiggøre mig og blive ved 
med at få ny viden. Jeg vil gerne bruge de kom-
petencer, jeg har opnået via min uddannelse, til 
at forandre rutinen inden for branchen. Det er 
måske lidt naivt, men grundet mit seneste prak-
tikforløb mener jeg også, det er muligt. Man kan 
i hvert fald altid starte med sin egen indkøbs- 
og virksomhedspraksis. Jeg drømmer om at være 
i en virksomhed, som har lyst til at tage ud-
fordringer op og arbejde med emner inden for 
bæredygtighed, måske med et fokus på cirkular-
itet og certificeringer.  

Jeg sigter i hvert fald på 
at være i en virksomhed, som 

har lyst til at tage udfordringer 
op, og arbejde med emner 
inden for bæredygtighed.

Jeg håber, at mit fremtidige arbejde byder på 
masser af dialog med kunder og leverandører, 
hvor jeg kan være med til at forhandle aftaler, 
som er gunstige for alle, hvor kvaliteten på 
produkter er høj, og man samarbejder omkring 
bæredygtige løsninger./
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