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HVAD STUDERER DU?
Jeg studerer en diplomingeniøruddannelse på 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Eksport 
og Teknologi, også kendt som Eksportingeniør, 
og jeg er på nuværende tidspunkt i gang med mit 
sidste og niende semester. 

Mit praktikforløb på
sjette semester var spring-
brættet til starten på min

indtil videre karriere.

Og hvad går det så ud på? Som Eksportingeniør 
er du bindeleddet mellem den tekniske og mer-
kantile verden, dvs. du taler to sprog og egner 
sig derfor rigtig godt ind i mere tekniske tunge 
virksomheder, hvor man med fordel kan be- 
skæftige sig med alt fra indkøb til produktion 
eller salg. Netop dét at kunne begå sig i hele 
værdikæden, og forstå samspillet mellem tek- 
niske produkter samt processer og det kommer-
cielle perspektiv, var en af hovedårsagerne til, 
jeg valgte at læse til Eksportingeniør. 

HAR DU VÆRET I PRAKTIK I LØBET AF 
DIN UDDANNELSE? HVAD FIK DU UD AF 
FORLØBET?
Mit praktikforløb på sjette semester var spring-
brættet til starten på min indtil videre karri-
ere. Det var faktisk rent held og fuldstændig 

tilfældigt, at jeg endte der, hvor jeg gjorde, da 
jeg egentlig havde helt andre planer og netop 
havde fået plads på et universitet i Barcelona, 
som del af et udvekslingsprogram. Desværre 
måtte jeg grundet COVID-19 aflyse, og i stedet 
måtte jeg finde en praktikplads med meget kort 
varsel. Jeg gik med det første og det bedste, og 
uden at vide, hvor, hvad og hvordan, så havde 
jeg fået lavet en aftale med en virksomhed, der 
producerer høreapparater. Og sådan endte jeg 
med at få den fedeste praktikplads hos Demant 
A/S i deres Global Procurement afdeling.

En stor del af mit
arbejde bestod af at arbejde 

tæt sammen med stakeholders, 
såsom Category Managers og 

kollegaer fra andre afdelinger, 
og ikke mindst være i kontakt 

med leverandører.

Uden at have den store viden om procurement, 
blev jeg fra dag ét kastet ud i det, og derfra 
fik jeg hurtigt interesse for området. Jeg blev 
ansvarlig for at drive Demants Digitale Sourcing 
Platform, som netop kun lige var implementeret, 
hvor mit primære fokus var at lede e-sourcing 
projekter samt e-auktioner på tværs af direkte 
og indirekte procurement. En stor del af mit 
arbejde bestod af at arbejde tæt sammen med 
stakeholders, såsom Category Managers og kol-
legaer fra andre afdelinger, og ikke mindst være 
i kontakt med leverandører. Jeg elsker denne 
del af jobbet, da man kommer rundt i huset og 
får mulighed for at samarbejde med en masse 
mennesker på tværs af funktioner.

Jeg er utrolig glad for
den rejse, jeg har været

og fortsat er på,

Da jeg afsluttede mit praktikforløb hos Demant, 
var jeg så heldig at få tilbuddet om at fortsætte 
som studentermedhjælper i samme afdeling. 
Jeg udviklede mig hurtigt i mit nye studiejob og 
begyndte at arbejde mere med change manage-
ment delen, rapportere på KPI’er og leveran- 
dørperformance ud fra et risici perspektiv.

Efter lidt mere end 1,5 år hos Demant med mange 
spændende arbejdsopgaver indenfor digital 
procurement, så er jeg den dag i dag landet i en 
fuldtidsstilling hos GN Audio A/S som Product 
Owner for deres Digitale Sourcing Platform. Jeg 
er utrolig glad for den rejse, jeg har været og 
fortsat er på, og meget overrasket over, hvor- 
dan det hele startede med en tilfældig praktik-
plads! Nu ser jeg frem til at få færdiggjort mit 
diplomingeniørprojekt, så jeg kan lægge alt fo-
kus på mit nye job.

HVAD ER DIT DRØMMEJOB?
Svært spørgsmål. Jeg føler aldrig rigtig, at jeg 
kun har haft ét drømmejob, men tværtimod flere 
forskellige alt efter, hvor jeg lige har befundet 
mig i livet. Et bud på et drømmejob, vil være et 
job, hvor jeg kan udvikle mig selv og ikke mindst 
virksomheden, have indflydelse på resultater og 
retning, hjælpe og inspirere andre mennesker 
og vigtigst af alt, have gode kollegaer og fælles 
værdier. Med det sagt, så ligger min interesse i 
øjeblikket indenfor operations og supply chain 
management./
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