
FAKTA

Med et studiejob ansætter virksomheden en studerende til ti-
meløn eller fast pris for aftalt opgaveløsning afhængig af stu-
dieniveau. Virksomheden definerer hvad studiejobberen skal 
beskæftige sig med og hvornår. Den studerende kan projektan-
sættes i et aftalt antal timer i en afgrænset periode, eller man 
kan lave en aftale om f.eks. 6 timers arbejde i ugen med prakti-
ske 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 studienet-
værk, 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 for-
skellige 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 tinge-
ne 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.

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



”Det giver min virksomhed nogle flere strenge at spille på, at 
vi har studerende tilknyttet. Vi får tilført nye kompetencer og 
kan derfor klare flere forskelligartede opgaver i hverdagen. Det 
betyder også, at jeg som direktør for virksomheden får udviklet 
mine lederevner, og det er meget værdifuldt for mig som person, 
men også for virksomhedens fremtid”.

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:

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

- 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.

Meget at glæde sig over
Direktør for BE communication, Tina Nurby, glæder sig over det kompe-
tenceboost, de studerende giver hendes virksomhed, og hun ved også 
godt, at det er en læringsproces for hende som leder af virksomheden.

FAKTA

BE communication i Aabenraa tilbyder bl.a. korrektur, 
tekstforfatning, tolkning og oversættelse af mere end 
30 forskellige sprog.

Kontaktinformationer:
Callesensgade 18, 1. sal, DK-6200 Aabenraa
Søndergade 30, DK-6520 Toftlund
Tlf.: 7027 0530, mobil: 2674 5300 
be@becommunication.dk
www.becommunication.dk
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PENSION  Erhvervsrådgiver Jytte Nielsen, Sydbank Kolding, har sidste 
arbejdsdag fredag den 21. november 47 År Som bankansat. Jytte Niel-
sen begyndte som bankelev i Kolding Folkebank, som gennem fl ere 
bankfusioner er endt som Sydbank, hvor hun de seneste mange år har 
været erhvervsrådgiver. 

Stopper efter 47 år i banken

Af Jørgen Flindt

VIRKSOMHED  Det hele hand-
ler om heste hos HH Care Aps, 
men lige for tiden også om 
gazeller.

For dagbladet Børsen 
uddeler hvert priser til årets 
væksgazeller, og deriblandt 
fi nder man for andet år i 
streg fi rmaet, der har til huse 

på Hestlundvej lidt nord for 
Give. 

Firmaet sælger produkter til 
heste, og gør det så godt, at der 
er vækst til følge. Et fi rma med 
syv ansatte.

”Det kommer ikke af sig 
selv, da det er hårdt at få vækst 
i denne branche, for der kom-
mer færre og færre heste i Dan-
mark. Men selvom der er et lille 
marked, kan det lade sig gøre 
ved at satse på kvalitet. Vi selv 
hestefolk og har fi ngeren på 
pulsen,” forklarer indehaver, 
Gert Kristensen.

Derudover har det hjulpet 
på væksten, at der er blevet 
åbnet en dør ind til Sverige, 
som er et stort hesteland. På 
fi re år har HH Care mere end 
fordoblet omsætningen og 
resultatet.

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 skul-
le blive distributør af det  tyske 
fodermærke til heste, Marstall, 

og det viste sig som en god 
idé. 

”Tyskerne er om noget et 
hesteland, så de ved meget om 
foder. Og Marstall er et kvali-
tetsbrand, 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 des-
uden er vægge i huset på Hest-
lundvej også brudt ned. 

”Jeg startede i et lille kontor, 
men så hver gang en af børne-

ne fl yttede hjemmefra, så udvi-
dede vi ind i det tomme børne-
værelse, og senest har vi udvi-
det ind i en tidligere heste-
fold,” siger han og smiler.

Så hestemanden er en gazel-
le, og det er planen at være 
mindst en gang mere. 

”Vi har en god størrelse, og 
der er ingen planer om, at vi 
skal udvide, men vi skal ger-
ne have en vækst indenfor de 
rammer, vi i forvejen har.” og 
det tror jeg, vi kan.

Vrinsk for en gazelle fra Bøllund 
HH Care Aps fra Bøllund er blevet kåret 
som vækstgazelle

Gert Kristensen sælger ganske vist foder og plejeprodukter til heste. Men gør det så godt, at hans fi rma er en såkaldt Gazelle-virksomhed

DESIGN  Designere og kreative folk fra hele landet samles i Vejle til et 
trendy julemarked over tre dage den 28. - 30. november. Det foregår 
i shoppingcentret Mary’s med omkring 50 stande, hvor du kan købe 
smykker, grafi ske prints, tekstiler og meget mere. Temaet er Tribal 
Christmas, og det kan du læse mere om på upcomers.dk.

Julemarked med upcoming designere

Af Svend Mikael Larsen

STUDIEJOB  STARS står for ’Stu-
diejob til alle i region Syd-
danmark’, og det overordne-
de mål for projekt STARS er at 
lette studerendes adgang til et 
studiejob, mens de læser på 
en videregående uddannelse i 
Syddanmark. 

Med det mål for øje er en 
række uddannelsesinstitutio-
ner, kommuner og erhvervsli-
vet gået sammen om at skaffe 
500 nye studiejobs i regionen. 
Jobbene skal knytte de unge 
studerende til området og 
ikke mindst skabe værdi for 
virksomheder, der vælger at 
benytte sig af tilbuddet.

En af de virksomheder er BE 
communication med adresse i 
Aabenraa og Toftlund, der til-

byder korrektur, tekstforfat-
ning, tolkning og oversættel-
se af mere end 30 forskellige 
sprog.

BE communication har ad 
fl ere omgange haft studeren-
de i både studiejob og prak-
tik. En af de studerende, der 
i fl ere omgange har bidraget 
til udviklingen, er Galina Jør-
gensen, som har været tilknyt-
tet BE communication i både 
praktikforløb og studiejob. 

“Det er fantastisk at få afprø-
vet den teori, jeg har fået på 
universitetet, på de praktiske 
opgaver i hverdagen. Jeg har 
arbejdet med mange forskelli-
ge opgaver og er i det hele taget 
blevet udfordret fagligt. Og det 
er en øjenåbner, fordi jeg lærer 
så mange nye ting og fi nder ud 
af, at tingene også kan gøres på 

fl ere forskellige måder,” fortæl-
ler Galina Jørgensen.  

Den virkelige verden
Hun understreger også vigtig-
heden 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 kun-
derne og at skulle overholde 
deadlines på kundernes opga-
ver. 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.” 

Direktør for BE communi-
cation, Tina Nurby glæder sig 
over det kompetenceboost, 
de studerende giver hendes 
virksomhed, og hun ved også 

godt, at det er en læringspro-
ces for hende som leder af 
virksomheden.

“Det giver min virksomhed 
nogle fl ere strenge at spille på, 
at vi har studerende tilknyttet. 
Vi får tilført nye kompetencer 

og kan derfor klare fl ere for-
skelligartede opgaver i hver-
dagen. Det betyder også, at jeg 
som direktør for virksomhe-
den får udviklet mine lederev-
ner, og det er meget værdifuldt 
for mig som person, men også 

for virksomhedens fremtid,” 
siger hun.

Virksomheden har i øje-
blikket to studerende tilknyt-
tet virksomheden og vil også 
fremover gerne rekruttere 
kompetente studerende. 

Studiejob åbnede 
Galinas øjne
En øjenåbner kalder Galina Jørgensen sit studiejob hos BE 
communication

Galina Jørgensen har fået mulighed for at kombinere den teori, hun har fået på universitetet, med praktiske opgaver hos 
BE communication i Aabenraa.

Det kommer ikke 
af sig selv, for det 

er hårdt at få vækst 
i denne branche, 
for der kommer 
færre og færre 

heste i Danmark

Gert Kristensen
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BE communication 
har i øjeblikket to studeren-
de tilknyttet virksomheden 
og vil også fremover gerne 

rekruttere kompetente 
studerende.


