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HVAD STUDERER DU?
Jeg studerer Value Chain Management på VIA 
University College i Aarhus. Jeg er ved at afslut- 
te mit 4. semester ud af i alt 7 semestre. Jeg har 
valgt at læse uddannelsen på engelsk, hvor jeg 
studerer sammen med internationale elever. 
Dette var en udfordring jeg tog dengang, jeg 
søgte ind, da det også er muligt at læse den på 
dansk.

Jeg har erfaret, at de
fleste virksomheder er i

dag, på den ene eller anden 
måde, internationale.

Grunden til, at jeg valgte den på engelsk, var for-
di, jeg har erfaret, at de fleste virksomheder er i 
dag, på den ene eller anden måde, internationale 
- det kan være leverandører, kunder, samarbejds- 
partnere m.m., og derfor kunne jeg se mange 
fordele ved at tage den på engelsk - både for 
at forbedre mine egne engelskkundskaber, men 
også for at få kendskab til relevante fagtermer 
og teori på engelsk. 

Gennem uddannelsen får jeg kompetencer i at 
opbygge effektive forsyningskæder med fokus 
på både interne og eksterne processer, hvor 
mine interesseområder især er indenfor optimer-
ing, lean, flow og indkøbsprocesser. 

SKAL DU I PRAKTIK I LØBET AF DIN 
UDDANNELSE – HVIS JA, HVAD HÅBER
DU PÅ AT FÅ UD AF FORLØBET?
Jeg skal i praktik på mit 5. semester i efteråret 
2022, hvor praktikperioden strækker sig over 5 
måneder. 

Jeg har landet en praktikaftale i en spændende 
dansk virksomhed, som også er på det interna-
tionale marked. Mit primære arbejdsområde 
bliver i indkøbsafdelingen med omkring 30 med- 
arbejdere. Her ser jeg frem til at få en bred 
viden om hele indkøbsprocessen og det flow, der 
konstant skal være for at få de rigtige varer på 
hylderne, hvor deadlines og kvalitet også er 
vigtige faktorer.

Jeg håber, at praktikperioden vil bidrage til at få 
en værdifuld arbejdserfaring, hvor jeg i høj grad 
ønsker at kunne bidrage positivt med min teo- 
retiske viden til at kunne løse konkrete arbejds- 
opgaver. Jeg ser frem til at indgå i et kompetent 
arbejdsmiljø, hvor jeg kan suge en masse viden til 
mig fra erfarne kollegaer i teamet.

Der er ofte langt fra
teori til virkeligheden,

og den udfordring glæder
jeg mig til at møde og

arbejde med.

Jeg ser frem til at møde de udfordringer, der 
måtte opstå på daglig basis i en virksomhed, og 
arbejde løsningsorienteret med disse. 

Der er ofte langt fra teori til virkeligheden, og 
den udfordring glæder jeg mig til at møde og 
arbejde med. 

HVAD ER DIT DRØMMEJOB?
Jeg er ikke helt afklaret med hvad mit drømme-
job præcis er. Uddannelsen er meget bred, da 

den spænder over hele værdikæden, så der er 
mange muligheder når jeg er færdig. Jeg har 
gennem uddannelsen mødt mange spændende 
arbejdsområder, som kunne være interessante at 
arbejde med i fremtiden og bidrage til at gøre 
virksomhederne derude endnu bedre. Men min 
særlige interesse i øjeblikket er procesoptimer-
ing.

Jeg syntes, det er
spændende, hvor meget

betydning små ændringer
kan have.

Jeg syntes, det er spændende, hvor meget be-
tydning små ændringer kan have, hvor det både 
har betydning for arbejdsmiljøet, medarbejderen 
og effektivisering, der i sidste ende kan påvirke 
virksomhedens resultat positivt. Dog er jeg sta-
dig meget åben overfor, hvilke muligheder der 
byder sig i fremtiden, og jeg glæder mig til at 
prøve at arbejde i indkøbssektoren i min praktik, 
da det også er et område, jeg syntes er spænd- 
ende. 

Det lyder meget kliché, men vigtigst af alt inde-
holder mit drømmejob en arbejdsplads, hvor det 
er fedt at tage på arbejde hver dag, med kompe-
tente kollegaer. Jeg vægter teamwork højt, hvor 
man løfter i folk og er løsningsorienteret. Jeg 
tror på, at motiverede medarbejdere der trives, 
skaber bedre resultater på den lange bane./
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