Studiejob udvikler
virksomheden
BE communication har i flere omgange
haft studerende i både studiejob og
praktik. De studerende bidrager med
kvalificeret arbejdskraft og stor viden,
og det har i den grad været med til at
udvikle arbejdspladsen.

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.

En af de studerende, der i flere omgange har bidraget til udviklingen,
er Galina Jørgensen, som har været tilknyttet BE communication i både
praktikforløb og studiejob. Hun er glad for, at hun fik chancen, og at hun
i dag er blevet en vigtig del af virksomheden.
- Det er fantastisk at få afprøvet den teori, jeg har fået på universitetet,
på de praktiske opgaver i hverdagen. Jeg har arbejdet med mange forskellige opgaver og er i det hele taget blevet udfordret fagligt. Og det er
en øjenåbner, fordi jeg lærer så mange nye ting og finder ud af, at tingene også kan gøres på flere forskellige måder, fortæller Galina Jørgensen.
Ude i den virkelige verden
Galina understreger også vigtigheden af at komme ud i en virksomhed
i praktik eller i et studiejob – det er nemlig ikke alt, man kan få med fra
uddannelsen på universitetet.
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Børneværelserne
Det er Gert Kristensen, der
for 11 år siden HH Care. Hans
verden har altid været heste,
både som indehaver af heste
og har haft en rideskole ved
Lindeballe.
Men et tip fra en god ven i
Tyskland åbnede andre døre.
Vennen foreslog, at Gert skulle blive distributør af det tyske
fodermærke til heste, Marstall,

Gert Kristensen sælger ganske vist foder og plejeprodukter til heste. Men gør det så

og det viste sig som en god
idé.
”Tyskerne er om noget et
hesteland, så de ved meget om
foder. Og Marstall er et kvalitetsbrand, som det viste sig at
være et marked for,” siger han.
Og siden er det gået slag i

slag. Sådan helt bogstaveligt,
for sortimentet er udvidet med
strøelse, plejeprodukter, egne
mærker med videre, og desuden er vægge i huset på Hestlundvej også brudt ned.
”Jeg startede i et lille kontor,
men så hver gang en af børne-
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Den virkelige verden
Hun understreger også vigtigheden af at komme ud i den
virkelige verden. Det er nemlig
ikke alt, man kan få med fra
uddannelsen på universitetet.
“Det er fedt at prøve noget
så basalt som at møde kunderne og at skulle overholde
deadlines på kundernes opgaver. Det er vigtige faktorer i et
arbejdsliv, og noget du ikke
kan teste på studiet men kun
ude i den virkelige verden på
en arbejdsplads.”
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Galina Jørgensen har fået mulighed for at
BE communication i Aabenraa.
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