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HVAD STUDERER DU, OG HVORFOR BLEV 
DET LIGE NETOP DENNE STUDIERETNING?
Jeg er handelsøkonomstuderende med speciale 
i internationalt indkøb og Supply Chain Manage-
ment hos Erhvervsakademi Dania i Hobro. Jeg 
synes, det var interessant med muligheden for 
at specialisere mig i indkøb på en uddannelse, 
som samtidig har fokus på, at de studerende skal 
være så tæt på erhvervslivet som muligt gen-
nem hele uddannelsesforløbet. Det var min klare 
vurdering, at jeg på den måde ville få det bedste 
afsæt for både praktikforløb og min fremtidige 
karriere.

Jeg synes, det var interessant 
med muligheden for at specialisere 

mig i indkøb på en uddannelse, 
som samtidig har fokus på, at de 
studerende skal være så tæt på 

erhvervslivet som muligt gennem 
hele uddannelsesforløbet.

HVAD, SYNES DU, ER SÆRLIGT
SPÆNDENDE VED INDKØBSVERDENEN?
Indkøbsverdenen har aldrig været så tæt for- 
bundet, som den er i dag. Jeg kommer fra en ud-
dannelsesbaggrund indenfor international poli- 
tik og relationer, så jeg kan godt lide at tænke 
over, hvordan de politiske prioriteter og globale 
udfordringer påvirker forsyningskæderne i dan-
ske virksomheder.

Konkret kan jeg godt lide at arbejde med, hvor- 
dan vi kan minimere risici og skabe vækstmulig- 
heder indenfor de internationale rammevilkår, 
som danske virksomheder skal navigere i. Krigen 
i Ukraine og Coronakrisen har mindet virksom-
heder i Danmark om, hvor sårbare deres forsyn-
ingskæder kan være.

Konkret kan jeg godt
lide at arbejde med, hvordan vi

kan minimere risici og skabe
vækstmuligheder indenfor de
internationale rammevilkår,

som danske virksomheder
skal navigere i.

En virksomhed i Danmark kan have flere leve- 
randører og kunder i udlandet, og det kræver en 
grundig forståelse af både handel, kultur, politik 
og økonomi for at forhandle fordelagtige vilkår. 
Samtidig medfører den grønne dagsorden, at 
der kommer nye prioriteter for indkøbere. Det 
bliver interessant at se, hvordan vi kan omfavne 
den grønne omstilling og stadig tage hensyn til 
de økonomiske faktorer i indkøb.

Det er den kompleksitet og type af problem-
stillinger, der gør, at en karriere som indkøber er 
spændende for mig. 

HAR DU ET RELEVANT STUDIEJOB VED 
SIDEN AF DIT STUDIE?
Jeg har ikke haft et studiejob ved siden af 
mit studie, da en af de store fordele ved han-
delsøkonomuddannelsen er, at man allerede fra 
3. semester er i lønnet praktik på fuldtid i ca. 8 
måneder. Jeg er lige blevet færdig med mit prak-
tikophold, hvor jeg har været indkøbs trainee i 
en nordjysk produktionsvirksomhed. Her fik jeg 
mulighed for at komme ind i de forskellige ar- 
bejdsopgaver i indkøbsafdelingen.
 
I løbet af kort tid havde jeg en lang række op-
gaver på indkøbsassistentniveau, såsom dispon-
eringsopgaver, prisforespørgsler, opfølgning ved 
leverandører og vedligeholdelse af stamdata. 
Det har været udfordrende tider for de fleste 
indkøbere, men jeg synes, det var rigtig spænd-
ende at komme ud og prøve alle de ting, vi lærte 
om i skolen, og se hvordan teorier kan bruges 
i praksis. Samtidig var der ikke to dage der var 
ens. Det bedste ved den lange praktikperiode 
var, at jeg virkelig følte mig som en del af virk-
somheden.

Nu skal jeg i gang med at skrive mit afsluttende 
projekt og sideløbende med det søge et studie-
job eller et fuldtidsjob indenfor strategisk ind-
køb, da det er min store interesse./
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