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HVAD ER DIN KARRIERE- OG
UDDANNELSESBAGGRUND?
Jeg er uddannet økonom, cand.polit., og har så 
senere taget en diplomuddannelse i IT, men 
den økonomiske uddannelse kan føre til rigtig 
mange ting. Det at have indsigt i økonomi er 
et rigtig godt afsæt for mange forskellige kar-
riemuligheder. I mit tilfælde, efter ca. 2-3 år på 
arbejdsmarkedet, kom jeg ind i en stilling, der 
havde et betydeligt indhold af indkøb og logi- 
stik, og så udviklede det sig så på den måde. 
Dels fordi jeg syntes, at det var spændende at 
arbejde med de områder, men også fordi, det var 
der, der opstod nogle andre karrieremuligheder.

Jeg får mulighed
for at kombinere min

akademiske uddannelse
med min praktiske

erfaring

HVAD ARBEJDER DU MED TIL DAGLIG?
Mit job består nu overvejende af undervisning, 
og som underviser har jeg sådan set to ben at 
stå på. Det ene kommer af min uddannelse som 
økonom og underviser i økonomiske fag, og det 
andet kommer af min mange års erhvervserfar-
ing, hvor jeg har haft mange forskellige stillinger 
indenfor supply chain management og indkøb, 
hvilket giver mig muligheden for også at under-
vise i det fag. Det er et job, der altovervejende 
består af undervisning, men hvor jeg dog også 
får tid til mindre forskningsprojekter.

Noget af det, der er særligt spændende ved mit 
arbejde, er at jeg, i rigtig mange sammenhænge, 
får mulighed for at kombinere min akademiske 
uddannelse med min praktiske erfaring, og på 
den basis kunne videreformidle det til de studer-
ende. Jeg tror, man er bedre stillet som under-
viser, når man både har noget praktisk erfaring 
og en uddannelse bagved. Det ved jeg, også er 
noget de studerende efterspørger i modsæt-
ning til, hvis man kun har enten det ene eller det 
andet.

Jeg har en lang
række besøg ude hos

virksomheder

Jeg har været underviser på fuldtid i 10 år 
efterhånden, og har inden det haft forskellige 
små jobs som bl.a. underviser på merkonom- 
uddannelsen om aftenen sideløbende med mit 
hovederhverv.

HVORDAN HOLDER DU DIG OPDATERET 
INDENFOR DIT FELT?
Opdatering er i min situation ikke helt uproble- 
matisk, fordi jeg som underviser ikke længere 
er aktivt udøvende indenfor supply chain man-
agement og indkøb, som er mine kernekompe-
tencer. Men jeg holder mig opdateret dels ved, 
at jeg har en lang række besøg ude hos virksom-
heder i forbindelse med, at jeg er vejleder for de 
studerendes hovedopgaver, og her sørger jeg 
for at spørge ind til de sager, der for mig er vig-
tige områder. Den anden del af den ajourføring 
er jo sådan set DILF.

Jeg følger med i den faglitteratur, som man 
kan læse i DILFaktuelt, og jeg har gennemført et 
antal af DILFs kurser. På den måde hjælper DILF 
mig også med at holde mig opdateret, nu når jeg 
jo ikke er aktivt udøvende på området længere.  

HVAD HAR VÆRET DIN STØRSTE
FAGLIGE SUCCESSOPLEVELSE? 
Det jeg lige først kommer i tanke om i den for- 

bindelse på indkøbsområdet, er i mit første led- 
elsesjob. Der blev jeg kastet på hovedet ud i at 
lede forhandlinger om, hvordan min organisation 
på dagligvareområdet fremover skulle indkøbe 
mejeriprodukter, efter at man havde afhændet 
sin andel af et produktionsselskab. Her vil jeg 
sige, at jeg fik min første større kommercielle 
aftale på plads. Det var en ret stor opgave for 
en relativt ung og knap så erfaren medarbejder 
på området, men jeg synes det gik rigtig godt, 
og det dannede et ret godt grundlag for begge 
parter i mange år derefter.

Mange af mine
studerende tilkendegiver
faktisk, at det måske slet
ikke er så tosset selv at
gøre karriere indenfor

det område

ER DER NOGET DU SER FREM TIL I DEN 
NÆRMESTE FREMTID?
Jeg kan mærke, at indkøbsområdet begynder 
at fylde mere og mere i hovedet hos folk, både 
hos de studerende men for den sags skyld også 
hos de virksomheder, som vi besøger. Det bliver 
betragtet som et vigtigere område, og mange 
af mine studerende tilkendegiver faktisk, at det 
måske slet ikke er så tosset selv at gøre karriere 
indenfor det område i fremtiden. Jeg har en idé 
om, at hvis man går 5 år tilbage, så var der færre 
af mine studerende, der havde det inde på lys-
tavlen som en realistisk mulighed.

Men i dag vil man gerne beskæftige sig med 
indkøb, og i og med, at vi lever i en online verden, 
hvor sådan noget som medieindkøb er af stig- 
ende vigtighed også på online medier, er det 
begyndt at være et større interessefelt. Det er 
ikke bare et spørgsmål om at købe fysiskevarer, 
men om at købe plads i en online verden. Det er 
begyndt at være et fokusområde for mange af 
de unge mennesker./
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