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HVAD STUDERER DU, OG HVORFOR BLEV 
DET LIGE NETOP DENNE STUDIERETNING?
Jeg studerer cand.merc i Styring og Ledelse i 
Kolding, hvor jeg på nuværende tidspunkt skriver 
min kandidatafhandling. Studiet handler meget 
om management, hvorfor jeg har haft fag inden 
for forskellige områder, som strategi, manage-
ment accounting og ledelse, men det var fagene 
supply chain management og produktionsstyr-
ing, der fangede mig mest.

     Jeg opdagede muligheder 
for optimering i forbindelse 
med gennemløb, når et produkt 
skulle produceres.

Grunden til, at jeg har valgt denne studieretning 
er, at jeg tidligere har arbejdet med lager og 
logistik ved en skadedyrbekæmpelsesprodu-
cent. Jeg opdagede muligheder for optimering 
i forbindelse med gennemløb, når et produkt 

skulle produceres. Produktionen af et produkt 
bestod af flere arbejdsstationer, hvor jeg ofte 
opdagede flaskehalse, som blev løst ved at fly-
tte en mand fra en arbejdsstation, til at arbejde 
på den anden arbejdsstation, hvor flaskehalspro- 
blemet befandt sig. Der så jeg i praksis, hvordan 
man kunne strømline processer, og sådan fik jeg 
egentlig interessen for procesoptimering. Det 
gik så op for mig, at jeg skulle specialisere mig i 
at kunne løse forskellige væsentlige problemstil- 
linger inden for operations. 

Interessen blev desuden forstærket, da jeg skulle 
skrive et virksomhedsprojekt i det første år af 
uddannelsen. Vi skrev et projekt med Colliers 
International om, hvordan deres kundeloyalitet 
kunne forbedres. Vi analyserede deres processer 
via en modenhedsanalyse, og på baggrund af re-
sultaterne kunne vi give forbedringsforslag i for-
hold til deres sales & operations planning. 

     Vi undersøgte mulighederne 
for optimering i deres forsyn-
ingskæde, med henblik på at 
den skulle være mere bæredyg-
tig grundet kundernes grønne 
efterspørgsel.

HVAD KAN DU FORTÆLLE OM DIN TIDLIG-
ERE KANDIDATAFHANDLING?
I min kandidatafhandling har jeg skrevet et pro-
jekt for Blue Water Shipping. Vi undersøgte 
mulighederne for optimering i deres forsynings- 
kæde, med henblik på at den skulle være mere 
bæredygtig grundet kundernes grønne efter-
spørgsel. Vi kiggede også på transportbranchen, 
hvor vi undersøgte udviklingen og nye trends i 
forhold til ændringer i global transport supply 
chains samt muligheder for grønne løsninger.

Undersøgelsen har desuden fokus på forbedring 
af datakvalitet, hvilket især er vigtigt for at 

ledere har nok relevant information til at kunne 
træffe afgørende beslutninger. Vi kiggede også 
på, hvordan virksomheden ellers agerer for at 
kunne udbyde mere bæredygtige services. In-
novation er meget anvendt i forhold til at hente 
kompetencer udefra. Blue Water har for nylig 
indgået et partnerskab med en virksomhed ved 
navn SpaceInvader. De har lavet nogle stativer, 
der kan sættes på paller, som kan sænkes og 
hejses, så paller kan stables oven på hinanden. 
Det hjælper med at udnytte pladsen bedre i con-
taineren på lastbilen, hvilket bidrager til økono-
misk bæredygtighed. 

HVORDAN SER DIT DRØMMEJOB UD EFTER 
ENDT UDDANNELSE?
Lige nu leder jeg efter et praktikophold til for- 
året 2022. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg skal arbej- 
de med supply chain management, procesopti- 
mering, operations eller procurement. Men jeg 
er åben over for at udforske alle forskellige indu- 
strier.

Jeg har under min uddannelse været på to ud-
landsophold, i Frankrig på min bachelor og i 
Tyskland på min kandidat. Jeg taler også sprog- 
ene på middel niveau og har en ambition om 
engang at kunne dem flydende til professionelt 
brug. Jeg valgte at tage på disse udlandsophold, 
fordi jeg trives i et internationalt miljø, så i for-
hold til min fremtidige karriere har jeg også en 
præference for, at jeg skal arbejde med noget, 
der er internationalt. Jeg har desuden også en 
ambition om en dag at kunne arbejde i udlandet./
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