Studerende sparer
virksomhed for
investering på
150.000 kr.

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 højtuddannet i studiejob sparede
Anlægsgartner Frank Sørensen fra
Felsted en investering på 150.000 kr.
og har frigjort ressourcer svarende til
4 arbejdsdage pr. måned.
Hvad kan du bruge en højtuddannet studerende til - når nu de ikke kan
bruge hænderne? Hos Anlægsgartner Frank Sørensen i Felsted er svaret
enkelt – til at udarbejde et tidsstyringssystem i excel, så du får frigjort
4 arbejdsdage om måneden og undgår at investere 150.000 kr. i et nyt
økonomisystem.
Højtuddannet kan sætte opgaver, ideer og
projekter i værk
Jordbrugsteknolog Kristian Pedersen Nordstrøm hos Anlægsgartner
Frank Sørensen er begejstret. I november måned fik han via projekt Viden til Landet besøg af Anita Andersen fra Erhvervenes Hus Aabenraa.
”I snakken om vores muligheder og udfordringer med højtuddannet
arbejdskraft foreslog Anita Andersen, at jeg tog på studentermessen i
Sønderborg for at finde en højtuddannet studerende til at løse konkrete
opgaver – bl.a. vores komplicerede og måske lidt gammeldags udarbejdelse af timeregistreringen i excel, som vi ikke selv havde kompetencer
til at løse”, fortæller Kristian Pedersen Nordstrøm.
Kompetent og professionel indsats
På messen var der stor interesse fra de studerende og Kristian Pedersen
Nordstrøm fandt et match i Stefan Veis Pennerup, der læser mekatronik
på Syddansk Universitet.
”Jeg har fået lov at bruge mine kompetencer i forløbet og også tilegnet
mig nye, da opgaven var en spændende faglig udfordring for mig”, fortæller Stefan Veis Pennerup , ”det har været rigtig lærerigt at arbejde for
en professionel virksomhed og givet mig relevant erhvervserfaring og
netværk, som jeg kan bruge i mit studie og som erhvervsreference, når
jeg som færdiguddannet skal ud og søge job”.

En snak om dine muligheder?
Er du interesseret i en snak om dine muligheder med en studerende i praktik- eller projektforløb er du velkommen til at kontakte:

”Jeg kan kun opfordre andre virksomheder til at bruge højtuddannedes specialist kompetencer til at løse opgaver, som man
ikke selv har tid eller kompetencer til ”, fortæller Kristian Pedersen
Nordstrøm, ”det har været et nemt forløb, hvor Stefan efter en
kort introduktion har løst opgaven kompetent og professionel.

Lisbeth Strange Jensen
Erhvervenes Hus Aabenraa,
på tlf.: 7362 2024 / lsj@ehaa.dk

Mindre administration og mere tid til ledelse
For Frank Sørensen som virksomhed har samarbejdet med Stefan resulteret i økonomiske besparelser, en lettere hverdag, hvor det nye tidsstyringssystem har frigjort arbejdstid, så ledelsen kan koncentrere sig om
det, de er gode til.

FAKTA

Samarbejdet med højtuddannede fortsætter, da Frank Sørensen har
ansat en brasiliansk IT- produktdesign studerende, i studiejob til at løse
opgaven med at løfte virksomhedens grafiske præsentationsmateriale
til et mere professionelt niveau.

Anlægsgartner Frank Sørensen
• udfører anlægsarbejde og pleje af grønne områder og haver
hos virksomheder og private
• har eksisteret siden 1986
• beskæftiger 35 mand
• er tilsluttet Garantiordningen under Danske Anlægsgartnere
Kontaktinformation:
Anlægsgartner Frank Sørensen
Juelsbjerg 13, Felsted, 6200 Aabenraa
Tlf.: 7468 6153
www.fs-aps.dk

Ud over den studerende, der sparede Frank
Sørensen for en investering på kr.
150.000,00, frigav forenklede arbejdsgange tid til ledelsen. Virksomheden fik
også et samarbejde med en brasiliansk
studerende der har arbejde med det
grafiske materiale, herunder licitationsmateriale, så det fremtræder
mere professionelt.
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