Klogt hoved fyrer op
under Bov Kro
En højtuddannet i en måneds praktik har
givet Bov Kro klare mål for udvikling af
kroen og inspiration til fortsat at
samarbejde med de kloge hoveder.

Studiejob
- ansættelse
med løn
FAKTA
Med et studiejob ansætter virksomheden en studerende til timeløn eller fast pris for aftalt opgaveløsning afhængig af studieniveau. Virksomheden definerer hvad studiejobberen skal
beskæftige sig med og hvornår. Den studerende kan projektansættes i et aftalt antal timer i en afgrænset periode, eller man
kan lave en aftale om f.eks. 6 timers arbejde i ugen med praktiske og forefaldende opgaver.
Eksempler på studiejob
• ansættelse i butik
• udvikling af markedsanalyser
• implementering af it løsninger
• administrator af sociale medier
• udvikling af hjemmesider
• løsning af forefaldende opgaver, hvor virksomheden ikke har
opgaver nok til en fuldtidsansættelse
• projektopgave - hvis virksomheden f.eks. kommet bagud
med rapportering
Studiejobberen er ofte god til at finde sin afløser i sit studienetværk, når han/hun skal videre.

Siden 2009 har Bjartur Peturson og Ragga Jonsdottier knoklet med renoveringen af Bov Kro både udvendig og indvendig. Der er blevet ryddet
grundigt i haven ligesom kroen sættes i stand i etaper og kroen har p.t.
fået helt nyt køkken og tjenergang og samtlige lokaler og 17 værelser er
renoveret fra top til tå.
”Efter vi har fået kroens omdømme op at stå igen er det tydeligt, at der
er brug for kroen i området”, fortæller Bjartur Peturson, ”da vi overtog
kroen var der 300 forudbestillinger i foråret 2010 - her i foråret 2013 har
vi 3.000 forudbestillinger”.
Nye ideer og sparring på koncept
Da Bjartur og Ragga købte kroen tog de kontakt til Erhvervenes Hus
Aabenraa og har herigennem fået skabt muligheder via projektet Viden
til Landet, der handler om at få de lokale virksomheder i Aabenraa kommune til at gøre brug af højtuddannedes kompetencer. Her fik Bov Kro
en højtuddannet i 1 måneds praktik, hvor målet var at blive skarpere
på markedsføringsmuligheder og få udarbejdet materiale til søgning af
fondsmidler.
”Med Tinna fik vi nye tanker på vores koncept for udvikling og markedsføring af kroen”, fortæller Bjartur Peturson, ”hun kunne sparre os på vores ideer og komme med nye input og et nyt syn udefra, hvilket har gjort
os mere målrettet på hvad vi vil med kroen”.
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planlægge hvad formålet og målet med praktikken eller projektforløbet er inden
opstart, så tiden og energien bruges
rigtig for alle parter.

FAKTA
Bov Kro
• er Danmarks 5. ældste kgl. privilegerede kro fra 1566
• blev i 2009 købt af Bjartur Peturson og Ragga Jonsdottier, der oprindelig er fra Island
• har bl.a. 17 værelser, restaurant, pejsestue, havestue
og stor og lille sal
• byder på nyt nordisk mad
- Ansættelsen af Lone Risom Jakobsen er en opgradering i forhold til
Se mere
www.bovkro.dk
vores kursusogpåkonference-segment. Vi har allerede en del kurser og
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Schnitzel m. gemüse.
Stegt laksefilet m. grønsager
og Hollandaise.
Svensk pølseret.
Ugens tilbud:
Sommergryde.

50,-

inspiration til fortsat at samarbejde med de klog

