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MÅNEDENS
DILF-MEDLEM
HVAD ARBEJDER DU MED TIL DAGLIG?
Jeg er ansat som lektor på VIA University College 
i afdelingen VIA Design og Business. Skolen har 
sit hovedsæde i Herning og med afdeling i Århus. 
På VIA Design og Business uddanner vi unge 
mennesker med forskellige specialer, der match-
er tidens krav til fashion- og livsstilsbranchen. 
Nogle af specialerne er Fashion og Funiture De-
sign, Retail Management, Brand Management og 
så specialet Purchasing Management, hvor jeg 
underviser.  

Jeg underviser indkøbsstuderende på den 2-årige 
akademiuddannelse og på den 3,5-årige profes-
sionsbachelor. Hvert år færdiguddannes ca. 20-
30 indkøbere med den 2-årige akademiuddan-
nelse og ca. 20 professionsbachelor indkøbere. 
De fleste får job indenfor fashion- og livsstils-
branchen, fordi de har en stor knowhow inden-
for tekstilprodukter og -materialer. Men uddan-
nelsen som indkøber på VIA Design og Business 
kan også bruges andre steder, så vi har også 
færdiguddannede indkøbere, som søger andre 
brancher, hvor de kan bruge deres færdighed-
er indenfor indkøb, logistik og leverandørsam- 
arbejde.  

Jeg underviser i indkøbsfag, som både dækker 
operativt og taktisk indkøb som fx hjemtagelse 
af varer, kalkulation af priser, told, fragt og til-
budssammenligning og det mere strategiske 
indkøb indenfor leverandørsamarbejde og -ud-
vikling. Endvidere er jeg facilitator på tværfaglige 
projekter, hvor vores studerende arbejder sam-
men i grupper dannet af de forskellige specialer, 
og hvor der oftest arbejdes med innovationspro-
cesser og bæredygtige idéer og koncepter.  

HVAD, SYNES DU, ER SÆRLIGT SPÆN-
DENDE VED AT VÆRE LEKTOR?
Det spændende ved at undervise i indkøb og 
logistik er, at der både er nogle klassiske kompe-
tencer, som skal være til stede som fx indkøb af 
varer, forhandling, lagerstyring osv. Men der er 
også hele tiden noget nyt, man skal følge med i 
og holde sig opdateret indenfor. Bæredygtighed 
og CSR er et af de områder, som er blevet en 
integreret del af pensum for indkøberne. Det 
er et stort og komplekst område, men et om-
råde som de fleste virksomheder arbejder med 
på et eller andet niveau, og særligt indenfor 
fashion- og tekstilbranchen ligger der en masse 
udfordringer, da mange virksomheder sourcer 
deres produkter i Østen. Det er også et område, 
som optager de unge meget, og som de finder 
meget spændende at fordybe sig i, når de skal 
specificere og source materiale og produkter.  

Når man som underviser står 2 år eller 3,5 år ef- 
ter og ønsker de nyuddannede indkøbere tillyk-
ke med eksamensbeviset, så er det med en god 
fornemmelse i maven, da man ved, at de kommer 
ud i jobs, hvor de kan bruge deres kompetencer. 
Der er rift om nyuddannede indkøbere i øjeblik-
ket, og derfor møder man også rigtig mange af 
dem igen, når man er på besøg i virksomhederne 
i branchen.  

En vigtig del af mit job er også at have en god 
kontakt med fashion- og livsstilsbranchen. Vores 
studerende er i praktik i to perioder i løbet af 

deres professionsbachelor, og her er jeg som 
underviser på besøg i virksomhederne. Her 
holder jeg mig ajour med, hvad der foregår i 
virksomhederne, og hvilke problemstillinger de 
arbejder med. Det er en vigtig viden at bringe 
med ind i undervisningen, så når vi arbejder med 
cases og problemstillinger i undervisningen, 
bliver det så virkelighedstro som muligt. Som 
underviser er det også vigtigt at vedligeholde 
sit netværk i branchen, og her er tidligere stu-
derende en vigtig brik. Jeg har kontakt til mange 
indkøbere, som er tidligere studerende hos os, 
og som er gode at bruge i forbindelse med vi-
densdeling, praktikpladser og job. Så det er ret 
typisk, at vi på skolen ikke siger farvel, når de står 
med indkøbseksamen i hus, men i stedet siger 
vi på gensyn.  

Selvom jeg i snart rigtig mange år har arbejdet 
som underviser på indkøbsuddannelsen på VIA 
Design & Business, synes jeg stadig, det er et su-
per spændende arbejde. Dette er både, fordi jeg 
synes, at indkøb- og logistikområdet er et af de 
mest spændende områder at undervise inden-
for, da der hele tiden sker noget nyt, og fordi at 
det er enormt inspirerende at arbejde med unge 
mennesker. De unge kommer med deres åbenhed 
og nysgerrighed, hvilket giver energi og inspira-
tion hver eneste dag.  

DU HAR TIDLIGERE DELTAGET I DILF’S 
KURSUS ‘EXCEL FOR INDKØBEREN I’ – 
HVAD HAR DU TAGET MED DERFRA?
Uanset nye kompetenceområder så er der altid 
klassiske dyder, som man skal kunne som ind-
køber, og en af dem er Excel-regneark. Det var 
et super fint kursus, hvor jeg kunne få opfrisket 
programmet, og opgaverne var udarbejdet på 
baggrund af indkøbsrelevante problemstilling- 
er./
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