Karrieredag på HØK, 19. feb. 2014

Det summer af liv og livlig snak i caféområdet på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg. Her bliver
karrieredrømme udvekslet, og netværket udvidet. Handelsøkonomerne skal til efteråret påbegynde deres
ca. 8 måneder lange praktikophold i en virksomhed.

Til karrieredagen deltog følgende virksomheder: Luminex, Actona, Kingo, Gardin Lis, Find Fremtiden,
Risskov Bilferie, JKS, Bilernes Hus, Lundsteen, FTF-A. Nogle af virksomhederne holdt et oplæg omkring
deres virksomhed, hvilke konkrete opgaver, en handelsøkonom kan løse i deres virksomhed, samt hvilke
ønsker de har til en kommende praktikant, og derefter deltog alle i små uformelle café samtaler med de
studerende.
Responsen fra de studerende var rigtig god.
Mathias fortæller: ”Det har virkelig været nogle spændende oplæg med virksomheder, der bare brænder
for deres produkt eller koncept. På papiret var det virksomheder, som umiddelbart ikke lige fængede, men
når man møder folk, der kan fortælle så engagerede om deres virksomhed, så bliver man smittet og får lyst
til at arbejde sådan et sted”.
Simon fortsætter: ”Jeg føler, vi som studerende har været i fokus, og det har været relevante praktiksteder,
som har fortalt, hvordan vi som handelsøkonom helt konkret kan bruges i deres virksomhed, og hvilke
opgaver vi kan løse.”

Kasper siger: ”Jeg synes, Actona lyder spændende. Det var rigtig godt, de havde deres nuværende
praktikant med, som man kan spejle sig lidt i og høre lidt om det fra praktikantens synsvinkel.”
Diana, der sigter efter en praktikplads i Danmark, siger: ”Det er rart at høre om nogle danske virksomheder.
Min interesse faldt især på Kingo og Bilernes Hus. Jeg har fået en større indsigt i, hvad en uddannelse som
handelsøkonom, kan bruges til.
Uddannelseskoordinator på Handelsøkonom i Silkeborg, Niels Dengsøe, var også begejstret for dagens
forløb: ”Jeg tror, at mange af vores studerende med dagens oplæg fra vidt forskellige virksomheder fik
øjnene op for, at deres uddannelse er relevant i rigtig mange sammenhænge”.

