
GÅR DIN VIRKSOMHED GLIP AF

INDTJENING?

Et virksomhedssamarbejde med studerende fra en 
eller flere af Erhvervsakademi Sjællands 25 videre-
gående uddannelser er en god forretning for din 
virksomhed. Og det er en god lejlighed for de stu-
derende til at bringe deres faglige værktøjer i spil i 
praksis. Til gavn for netop den fremtid, din virksom-
hed står overfor. Med andre ord: Alle vinder.

Et samarbejde med os er gratis og uforpligtende. 

Bliv forstyrret lige tilpas 
– få nye vinkler til vækst i din virksomhed
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Når der er gang i forretningen, er der ikke altid 
overskud til at tænke nyt og stille spørgsmål ved 
forretningsmodel og metoder. Det er ikke altid, 
man kan se sig selv udefra, og man går måske glip 
af muligheden for at vokse. 

Måske er I bevidste om nye muligheder, men sav-
ner tid og hænder til at prøve nye ideer af – eller til 
at løse en helt konkret opgave?

Uanset hvilken udfordring I har, står Erhvervsaka-
demi Sjællands studerende klar til at hjælpe dig 
og din virksomhed – endda ganske gratis. 

TÆTTERE PÅ DIG 
TÆTTERE PÅ JOB
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INDHOLD

ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND-STUDERENDE GIVER SMÅ OG 
MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER NY VIDEN OG PRAKSISORIENTEREDE 

LØSNINGER PÅ AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER OG OPGAVER. 
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DIN VIRKSOMHED FÅR:
• Nye kræfter, ny viden og nye faglige perspektiver 
• Daglig løsning af store og små opgaver
• Mulighed for at få gennemført fx analyser, udvik-

lingsopgaver, kalkulationer, kampagner eller de-
signopgaver, der ellers ikke er tid til

• Hjælp til konkrete opgaver eller problemer, din 
virksomhed står overfor

• En ekstra hånd i hverdagen
• Et uforpligtende møde med en eller flere poten-

tielle fremtidige medarbejdere uddannet på et vi-
deregående uddannelsesniveau

Samarbejdet er fleksibelt og kan formes efter behov 
og de konkrete og aktuelle problemstillinger/opga-
ver i din virksomhed. 

DE FORSKELLIGE TYPER AF SAMARBEJDER:
• Ulønnet praktik i tre måneder (enkelte uddannel-

sers praktik varer længere tid).
• Studentermedhjælp - flere ugentlige timer. Vejle-

dende timeløn er 110 kr. 
• Cases til undervisningen: Den markerede tekst 

skiftes ud med følgende: Du præsenterer en udfor-
dring for en gruppe studerende, som arbejder med 
din case i en projektperiode. De studerende præ-
senterer deres løsningsforslag som afslutning på 
case-projektet. Holdet kan bestå af studerende fra 
forskellige uddannelser, da tværfaglig tilgang ofte 
giver de de bedste løsninger for din virksomhed. 

• ’Projektansættelser,’ hvor studerende får et be-
løb for at løse en opgave. Og/eller får finansieret 
eventuelle udgifter. Fx transport- og rejseafreg-
ninger. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har 
brug for at omsætte dine overvejelser til en konkret 
beskrivelse af, hvilke samarbejder der kunne være 
de mest brugbare for dig. 

DIN VIRKSOMHED
LØSNINGER TILPASSET

Et samarbejde med en eller flere af EASJ’s studerende er din mulighed for at få del i ny og 

brugbar viden til din virksomhed. Du får nye input fra en eller flere studerende, der kan se med 

friske øjne på opgaverne i din virksomhed – og give konkrete løsninger på dem. 
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VIDSTE DU, AT 83 % AF 
ERHVERVSAKADEMIERNES 

STUDERENDE BLIVER ANSAT I DET 
PRIVATE ERHVERVSLIV?



6   XXXXXXXX

FÅ EN PRAKTIKANT, EN STUDENTERMEDHJÆLPER 
ELLER ET HELT HOLD AF STUDERENDE TIL AT LØSE 

EN KONKRET PROBLEMSTILLING I DIN VIRKSOMHED. 
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Find en praktikant, en studentermedhjælper eller 
kontakt os og få et helt hold af studerende til at ar-
bejde med en opgave/problemstilling for din virk-
somhed i en projektperiode. 

DU KAN VÆLGE IMELLEM:

HER ER DE STUDERENDE, 
DU HAR ADGANG TIL

OM OS

Erhvervsakademi Sjælland er en videregående ud- 
dannelsesinstitution. Vi uddanner til job i erhvervs-
livet. Vi uddanner til markedsføringsøkonom, byg- 
ningskonstruktør, laborant og 22 andre, virksom-
hedsrettede uddannelser. Plus en lang række fleksi-
ble efteruddannelsesforløb. 

Vi er tæt på hinanden, fordi vi prioriterer flere un-
dervisningstimer og mere tid sammen. Vores faglige 
udviklingspartnerskab gør vores studerende digitalt 
duelige, innovative, resultatskabende og til ansvarli-
ge kollegaer, når de kommer ud i job. Studiemiljøet 
er internationalt, og man har mulighed for at læse en 
del af sin uddannelse på de universiteter, vi samar-
bejder med i hele verden. 

Vi er tæt på erhvervslivet og indgår partnerskaber 
omkring udvikling af uddannelsernes indhold, prak-
tikophold og hvordan vi matcher behovet for efter- 
og videreuddannelse. Det giver relevans og prak-
sisnærhed. 

Vores faglige niveau og høje ambitioner sikrer, at vi 
styrker både de studerendes, virksomhedernes og 
regionens konkurrenceevne. Vi formidler viden på 
højt teoretisk niveau og forankrer læringen i konkre-
te, praktiske og virksomhedsnære problemstillinger. 
Hos os lærer du af erhvervslivet. Og de lærer af dig.
Det er uddannelse tæt på job.

Datamatikere, 
webudviklere, 

multimediedesignere, 
e-koncept-
udviklere

Serviceøkonomer, 
logistikøkonomer og

 administrations-
økonomer

Bygnings-
konstruktører, 

autoteknologer, 
produktions-

teknologer og 
elinstallatører

Laboranter
proces-, ernærings- 

og fødevare-
teknologer

Handels-
økonomer, markeds-

føringsøkonomer, 
finansøkonomer og 

international handel- 
og markedsførings-

bachelorer

Jordbrugs-
teknologer, jord- 

brugsvirksomheds- 
bachelorer og have- 
og parkingeniører

Innovations- og 
entrepreneur-

shipsbachelorer
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CASE

VIRKSOMHED VISER VEJEN FOR 
FREMTIDENS ARBEJDSKRAFT

“VI SKAL MEDVIRKE LOKALT SOM VIRKSOMHED”
Det falder den administrerende direktør for LF Skilte 
naturligt at samarbejde med Erhvervsakademi Sjæl-
land.

“Ved at deltage får vi som virksomhed mulighed for 
at kigge ind i uddannelsessystemet, så vi ved, hvor 
vi skal finde den rette arbejdskraft, når vi får brug for 
den,” fortæller Lance Brædder.

“Vi skal være med til at udvikle de medarbejdere, 
som vi har brug for. Og så bruger vi også samarbej-
det som branding af vores virksomhed og det geo-
grafiske område, så de unge får lyst til at blive her,” 
siger han.

Den lokale vinkel har de studerende også lagt mær-
ke til. Henrik Sylvester Pedersen og Sabrina Sejer 
Petersen fra Markedsføringsøkonom siger samstem-
mende, at de er glade for, at virksomheden er lokal:

“Firmaet er startet her, og det er fedt at vide, når 
man er fra lokalområdet, som vi er.”

DE STUDERENDES UDBYTTE
Allan Bjeld og Lance Brædder kører undervisningen 
sammen, hvor Allan Bjelds primære område er det 
teoretiske, mens Lance Brædders opgave er at bi-
drage med input, erfaringer og paralleller til praksis. 
Det er en pingpong-effekt, som de studerende er 
rigtigt glade for.

Henrik Sylvester Pedersen og Sabrina Sejer Petersen 
beskriver den administrerende direktør som en ’un-
derviser uden pædagogik’, og det skal forstås i den 
mest positive betydning.

“Der er mere konsekvens i det, Lance siger,” er de 
enige om.

“Der er en direkte kontanthed i hans ord – ligesom 
han ville tale til sine ansatte. Det kan vi godt lide.” 
Også Allan Bjeld kan mærke, at de studerende er 
glade for det praktiske indslag. Han oplever det 
mest i form af indstillingen til undervisningen.

“Det er deres engagement og motivation, der er an-
derledes end ved helt traditionel undervisning, når 
der kommer en ekstern underviser på, for de er jo 
vant til mig i hverdagen,” er Allan Bjelds melding.

“Lance kan bidrage med praktiske eksempler fra 
hverdagen i hans virksomhed, som jeg af gode grun-
de ikke kan, selv om jeg har praktisk erfaring med 
markedsføring. LF Skilte vækster lige nu, og derfor 
får de studerende praktisk viden om at nærme sig 
kunder ud fra den situation i en meget konkurrence-
præget branche.”

Det er en klar gevinst for de studerende, mener Allan 
Bjeld.

SAMARBEJDE PÅ FLERE FRONTER
LF Skiltes deltagelse i projekt ’Erhverv ind i uddan-
nelserne’ er en naturlig forlængelse af Allan Bjelds 
og Lance Brædders samarbejde gennem flere år. 
Allan Bjeld har faktisk undervist Lance Brædder på 
handelsskolen for en del år siden.

Da muligheden for samarbejde via ’Erhverv ind i 
uddannelserne’ viste sig, var det naturligt for Allan 
Bjeld at kontakte Lance Brædder.

“Lance har praktikanter fra EASJ, og vi har en part-
nerskabsaftale med LF Skilte, så der var en god kon-
takt i forvejen, som jeg gerne ville udnytte,” siger 
Allan Bjeld.

“Det er vigtigt for os at have faste samarbejdspart-
nere, for det er meget mindre ressourcekrævende 
end at skulle opdyrke nye eksterne partnere til hvert 
nyt projekt.” 

LF Skilte flytter ind i undervisningen på Markedsføringsøkonom på Erhvervsakademi Sjælland 

Nykøbing Falster, når administrerende direktør Lance Brædder indtager lokalet som praktisk 

supplement til den faste underviser Allan Bjeld. Rollen som underviser er blot et aspekt af LF 

Skiltes samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland, for Lance Brædder og Allan Bjeld har kørt 

parløb i flere år. Men hvorfor vælger Lance Brædder nu at undervise?
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VIDSTE DU, AT 96 % AF 
ERHVERVSAKADEMIERNES 

DIMITTENDER HAR FÅET JOB, 
SENEST ET ÅR EFTER DE 
ER FÆRDIGUDDANNEDE?
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Vi har de ihærdige studerende, der gerne vil i kon-
takt med din virksomhed for at omsætte teori til 
praksis. Din virksomhed har til gengæld en guldgru-
be af praksis. 

De studerende kan få prøvet deres viden af og give 
deres bud på løsninger på konkrete problemstillin-
ger. 

Du kan få løst problemstillinger, du ikke selv har ti-
den til – eller som ligger uden for din egen kernefag-
lighed. 

Har du eksempelvis:
• Et forretningsområde, du gerne vil prioritere, men 

ikke har tid til?
• Et aktuelt problem, du gerne vil have analyse af 

og en konkret løsning på?
• En opgave, der kræver en faglighed, du ikke selv 

ligger inde med?

Så kan du med fordel få fat i en eller flere af vores 
studerende. 

BYTTE?
SKAL VI

VIDSTE DU, AT ALLE  
ERHVERVSAKADEMIERNES 

VIDEREGÅENDE FULDTIDS- 
UDDANNELSER ER UDVIKLET OG 
GENNEMFØRT I TÆT SAMARBEJDE 
MED ERHVERVSLIVET? DERFOR 
SKAL ALLE FULDTIDSSTUDERENDE 
PÅ EASJ UNDER DERES  
UDDANNELSE I PRAKTIK. 
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”Det er tidskrævende, men bundlinjen er positiv 
– også den økonomiske,” siger direktør, Karsten 
Kjær, der er indehaver af transportvirksomhederne 
WUXUS og De Danske Vognmænd og i ti uger har 
haft glæde af ni praktikanter fra Erhvervsakademi 
Sjælland i Køge.

”Jeg kender de første 30 små og mellemstore virk-
somheder, der ville have glæde af praktikanter på 
den her måde. Jeg kan klart anbefale det,” siger Kar-
sten Kjær.

Karsten Kjær har i to år benyttet sig af praktikan-
ter fra EASJ Køge og har gode erfaringer med det. I 
denne omgang har han to logistikøkonomer og fem 
multimediedesignere under sine vinger, og han får 
blandt andet en hjemmeside, et redesign af en an-
den hjemmeside, en designmanual, markedsunder-
søgelser og en social mediestrategi ud af det.

Mindre kan også gøre det – man kan nøjes med en 
enkelt praktikant – men Karsten Kjær lægger vægt 
på, at de studerende kan supplere hinanden. Eksem-
pelvis logistiskøkonomer og multimediedesignere. 

De studerende glæder sig over at opleve, hvordan 
deadlines får en helt anden og vigtig betydning, end 
når man ’blot’ er studerende:

”Vi finder ud af, hvordan det er at have rigtige dead-
lines. Det, vi laver her, bliver rent faktisk brugt, og vi 
er i en konstant dialog med en chef, der skal bruge 
det, vi laver,” fortæller Mads Mulbjerg, der læser til 
multimediedesigner.

Karsten Kjærs erfaring med praktikanter er, at der 
skal en del mikroledelse til. Men på spørgsmålet om, 
hvorvidt han kunne finde på at tage praktikanter ind 
igen til næste år, kommer svaret prompte: 

”Ja. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Vi er klar!”

CASE

TRANSPORTVIRKSOMHED 
FORBEDRER BUNDLINJEN 
MED PRAKTIKANTER 

VIDSTE DU, AT 19 % AF DEM, 
DER BLIVER OPTAGET PÅ EN 

VIDEREGÅENDE UDDANNELSE, 
BLIVER OPTAGET PÅ ET  
ERHVERVSAKADEMI?

Juliana Georgiana Goga (til venstre) er en af de ni stude-
rende fra Erhvervsakademi Sjælland i Køge, som direktør 
Karsten Kjær (til højre)  i transportfirmaet Wuxus har haft 
i praktik i de seneste ti uger. 
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”Studentermedhjælpen er en arbejdsressource for 
os, og samtidigt er det en måde at knytte en dygtig 
medarbejder til os, inden deres uddannelse er afslut-
tet” lyder det fra filialdirektøren i Sparekassen Sjæl-
land i Roskilde, Allan Markussen. Efter blot en uge 
ansatte han sin praktikant, finansøkonom-studeren-
de Michala Meldal, som studentermedhjælp, og efter 
endt uddannelse, begynder hun som trainee. 

”Studenterarbejdet er en mulighed for Michala, men 
det er bestemt også en mulighed for os. Ved at have 
en studentermedhjælp, kan vi, uden forpligtigelser, se 
en fremtidig medarbejder an,” siger filialdirektøren.

Allan Markussen beskriver Michala Meldal som en 
usædvanlig dygtig medarbejder og vurderer, at hen-
des teoretiske baggrund fra uddannelsen til finans-
økonom er en stor fordel for banken. 

”Teorien er på plads. Det, vi lærer hende, er at bruge 
den i praksis,” siger Allan Markussen. 

24-årige Michala Meldal er allerede som studenter-
medhjælp under oplæring til i fremtiden at kunne 
varetage kunderådgivning inden for pension, for-
sikring og bolig. Ligesom hun allerede nu varetager 
kontilukninger og -åbninger og andet forefaldende 
arbejde. 

”Mit mål er at blive privatkunderådgiver, og jeg er 
allerede nu ved at lære at rådgive i køb af bolig og 
investering i pension. Men jeg tømmer også postkas-
ser, henter frugt og sørger for, at der er kaffe i auto-
maten,” fortæller Michala Meldal.  

Allerede på sit andet semester blev hun ansat som 
studentermedhjælper hos en ejendomsmægler, hvor 
hun passede butikken om søndagen fra 10-15. Knapt 
et år efter begyndte hun som praktikant i Sparekas-
sen Sjælland, og er nu studentermedhjælp, indtil hun 
er færdigtuddannet og kan starte som trainee. 

CASE

STUDENTERMEDHJÆLPEN 
ER EN ARBEJDSRESSOURCE

Kunderådgiver Pernille Rømer Hansen (tv.) guider jævnligt Michala Meldal, 
der er studentermedhjælp og snart bliver trainee i banken. 
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“Vi giver de studerende en mulighed for gøre deres 
egne erfaringer med et vegetabilsk produkt som so-
jabønner, så de i fremtiden kan påvirke storkøkke-
nerne til at bruge flere vegetabilske produkter.”

Det fortæller underviser Anne Marie Fuglsang-Dam-
gaard fra Ernæringsteknolog på Erhvervsakademi 
Sjælland Roskilde om en inspirationsdag for stor-
køkkener.

På dagen lavede studerende fra Ernæringstekno-
log smagsprøver på sojabønner som proteinkilde til 
målgrupperne børn, unge, voksne og småtspisende 
ældre.

Ud over smagsprøverne holdt studerende oplæg 
om, hvorfor sojabønner er ernæringsmæssigt inte-
ressante, og det blev diskuteret, om sojabønner er 
velegnet til mad- og måltidsproduktion.

Administrerende direktør Søren Meng Nordby fra 
virksomheden Soy4you fortalte om de produkter, 
som de studerende arbejdede med.

“Sojabønner indeholder så mange fortræffelige 
egenskaber og har en sundhedsmæssig profil, der er 
lige i øjet i forhold til tidens trends. Med sojabønnen 
kan man uden en mærkelig bismag lave et produkt, 
der ligner kød, og som er et godt alternativ til kød, 
fordi sojabønner er sundere og mere bæredygtige,” 
siger Søren Meng Nordby.

Formålet med at lade de studerende prøve sig frem 
med sojabønner er, at de får mere viden om at bru-
ge et vegetabilsk produkt i deres madlavning og på 

den måde får lyst og mod til at afprøve det yderli-
gere, fortæller Anne Marie Fuglsang-Damgaard fra 
Erhvervsakademi Sjælland.

“De studerende laver næringsberegninger, og på 
den måde ser de, at man kan få sit proteinbehov 
dækket, selvom man bruger vegetabilske produkter 
i stedet for kød,” siger underviseren.

Også Soy4you tager noget nyt med sig fra inspira-
tionsdagen.

“Som virksomhed får vi noget med hjem, som vi kan 
bruge til at forbedre vores produkter, når vi er ude 
og tale med brugere som her. Det gør, at vi kan ud-
vikle vores produkter, og at vi kan målrette vores 
kommunikation og vores budskaber,” fortæller Sø-
ren Meng Nordby.

“En af de studerende spurgte mig om, hvorfor vi ikke 
angiver næringsindholdet i vores produkter, når de 
er opløst. Det har vi slet ikke tænkt over, og det kan 
godt være, at det skal tilføjes på vores produkter 
som en ekstra service. Diskussionen af mad til småt-
spisende ældre og energiprocenten i vores produk-
ter var også interessant. Vores produkt er næsten 
for sundt til den målgruppe, og måske skal vi lave 
noget, der passer bedre til dem.”

Blandt gæsterne til inspirationsdagen var Sisse Sejer 
fra Orø Skole og behandlingshjem, Per Musiat fra 
Næstved Madservice og serviceleder Lise Hansen og 
faglærer Maj-Britt Duus fra Zealand Business Colle-
ge. Flere af dem gav udtryk for, at de ville afprøve 
sojaprodukterne i deres køkkener.

CASE

STUDERENDE AFPRØVER 
SOJABØNNER
Studerende fra Ernæringsteknolog eksperimenterede med forskellige retter med sojabønner 

som proteinkilde, da der var inspirationsdag for storkøkkener på Erhvervsakademi Sjælland.

“Særligt pitabrødet og bøfferne imponerede mig,” fortæller administrerende direktør Søren Meng Nordby fra Soy4you.
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PRAKTIKANT MED ANDEN FAGLIGHED
I den sidste del af uddannelsen som administrati-
onsøkonom på Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) 
venter et 10 ugers praktikophold i en selvvalgt virk-
somhed. For administrationsøkonomstuderende  
Christina Lykke Larsen blev den mindre virksomhed 
ST Låse og Alarm i Vordingborg stedet, hvor hun 
kunne få lov til at udfolde sig fagligt.

Hun havde heller ikke været i den mindre virksom-
hed længe, før hun kunne fornemme, at de var klar til 
at gøre op med den vante vej og prøve en ny:

“ST Låse & Alarm har været et sted med lyst til for-
andring. For mig at se, er der i en mindre virksom-
hed kortere vej fra ord og handling. Jeg delte kontor 
med chefen, Bo, og kunne derfor hele tiden vise dem 
alle, hvad jeg sad med,” siger Christina Larsen.

STORE GEVINSTER FOR MINDRE VIRKSOMHEDER
Der var heller ikke megen betænkningstid i at tage 
imod Christina, selvom hendes faglige baggrund ikke 
som udgangspunkt matchede praktikvirksomhedens.

“For en mindre virksomhed kan der være store ge-
vinster i for eksempel at bruge digitale værktøjer til 
at optimere den vante måde, man gør tingene på. 
Og det er jo gratis og uforpligtende at få en stude-
rende i praktik, der kommer med den nyeste viden 
om for eksempel nye digitale værktøjer og prøver 
af, hvordan vi kan gøre forretningen mere effektiv 
i praksis og udfordrer vanetænkningen,” siger Bo 
Bech Reitoft, indehaveren af ST Låse og Alarm, og 
konkluderer:

“Der er meget at vinde og næppe noget at tabe for 
en virksomhed ved at tage en praktikant ind i 10 
uger – uanset om man er en stor, mellemstor eller 
helt lille virksomhed.”

TAGER GODT IMOD EN PRAKTIKANT
For indehaveren af ST Låse og Alarm, Bo Bech Rei-
toft, var motivationen for at modtage en praktikant 
fra Erhvervsakademi Sjælland med en anden faglig-
hed end hans egen styret af en mission om at frem-
tidssikre virksomheden. 

“Christina kom med friske øjne og et andet udgangs-
punkt end vores. Hun kunne derfor sætte spørgs-
målstegn ved den måde, vi gjorde tingene på. Og så 
havde jeg længe gået og tænkt på kalenderstyring, 
Så det var rart at få et skub i gang hen mod den di-
gitale verden,” siger Bo Bech Reitoft.

EASJ UDRUSTER DE STUDERENDE MED NYTTIG 
VÆRKTØJSKASSE
Erhvervsakademi Sjællands fokus som videregående 
uddannelsesinstitution ligger på virkelige problem-
stillinger, så studerende er klædt på fra start – og 
allerede i praktikfasen – til at indgå i erhvervslivet.

Christina fremhæver også, at uddannelsen som ad-
ministrationsøkonom har udbygget hendes faglige 
værktøjskasse ved at give hende noget håndgribe-
ligt og brugbart, der tilmed kunne anvendes med 
det samme:

“Uddannelsen er meget anvendelig og i denne sam-
menhæng gav særligt valgfaget Digital Track mig 

CASE

ADMINISTRATIONSØKONOM 
SÆTTER GANG I MINDRE 
HÅNDVÆRKERVIRKSOMHEDS 
DIGITALE DRØM

ST LÅSE OG ALARM i Vordingborg gik med ønsket om at skifte deres analoge fremgangsmåder 

ud med mere digitaliserede arbejdsgange. Men tiden og ressourcerne var ikke til det. Christina 

Lykke Larsen, en administrationsøkonom-studerende, fra Erhvervsakademi Sjælland Køge gav 

under sin 10 ugers praktik virksomheden en grundig indføring i den digitale verden.
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VIDSTE DU, AT ERHVERVS-
AKADEMIERNE ER DEN 

ENESTE VIDEREÅGENDE  
UDDANNELSESSEKTOR, HVOR DER 
ER FLERE MÆND END KVINDER? 

“Uddannelsen er meget anvendelig og i denne sammen-
hæng gav særligt valgfaget Digital Track mig praktiske 
redskaber, som jeg med det samme kunne bruge i digita-
liseringsprocessen hos ST Låse og Alarm,” siger Christina 
Lykke Larsen.

praktiske redskaber, som jeg med det samme kun-
ne bruge i digitaliseringsprocessen hos ST Låse og 
Alarm,” siger Christina Lykke Larsen.

BRO MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERVSLIV
Adjunkt Morten J.W. Hansen, fra Erhvervsakademi 
Sjælland Køge, har undervist Christina. Han peger 
på, hvordan studerende kan komme ind og gøre en 
forskel for virksomhederne, her og nu:

“Til små og mellemstore virksomheder kan vores stu-
derende bidrage med en bred, administrativ profil 
og håndtere udfordringer, der spænder over så for-
skellige fagområder som bogføring, kommunikation, 
udbudsmateriale f.eks. til offentlige udbudsrunder, 
retssikkerhed og persondatahåndtering, projektsty-
ring og implementering inden for både organisati-
onsforandringer og IT, samt diverse HR-opgaver,” 
siger Morten J.W. Hansen.

POSITIVE TILBAGEMELDINGER
Studerende fra Erhvervsakademi Sjælland har ge-
nerelt fået meget positive tilbagemeldinger fra de-
res praktiksteder, og det viser sig, at praktikanterne 
vokser med opgaverne.

“De er heller ikke bange for selv at efterspørge nye 
arbejdsopgaver undervejs. Praktikanternes vilje og 
evne til at opsøge nye opgaver var også en af de 
mest efterspurgte elementer fra praktikstederne og 
et af dem, hvor praktikanterne fik mest ros for deres 

indsats under vejledernes praktikbesøg. Praktikste-
derne drager også fordel af, at praktikperioden må-
ske er det største højdepunkt for vores studerende i 
deres tid på administrationsøkonomuddannelsen og 
noget, de virkelig ser meget frem til,” forklarer Mor-
ten J. W. Hansen.

DET GODE MATCH: 
EN ADMINISTRATIONSØKONOMSTUDERENDE 
OG ST LÅSE & ALARM
De 10 ugers intense samarbejde mellem praktikanten 
fra Erhvervsakademi Sjælland og ST Låse & Alarm 
har lagt fundamentet til en bæredygtig fremtidssik-
ring af den mindre håndværkervirksomhed.

“Det er en løbende proces, når man bevæger sig fra 
traditionelle arbejdsgange til nye digitale metoder. 
Man skal være bevidst om, at der går lidt tid, før 
man kan se de gode resultater rulle derudaf – men 
de kommer!” fortæller Christina Lykke Larsen.
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“GO’MORGEN BID” – en mættende morgenbar og et 
sundere alternativ til andre typiske morgensnacks til 
mænd mellem 25 og 55 år på farten – og tepinden 
“T-SPOON” – der ikke drypper eller sviner på anden 
vis – som erstatning for teposen.

De to koncepter blev resultatet af et ti uger langt 
samarbejde mellem 15 studerende fra Innovation 
og entrepreneurship på Erhvervsakademi Sjælland 
Næstved og holdingselskabet The Whole Company 
i Køge, der blandt andet er kendt for Castus frugts-
tænger og Fredsted te.

The Whole Company havde bedt de studerende om 
at se på deres produkter og komme med innovative 
bud på nogle nye med udgangspunkt i virksomhe-
dens eksisterende kompetencer og forretningsmodel.

“Jeg er imponeret og synes, at de er nået meget 
længere, end man kunne forestille sig. Forløbet har 
været veltilrettelagt,” siger Sales Director Lars Ugle-
bjerg Olsen fra The Whole Company.

TEPINDEN “T-SPOON”
Han fremhæver processen på idéplan med målgrup-
pe- og markedsføringsanalyse som god, men at det 
selv for garvede folk kan være svært at vurdere, om 
et koncept kan fungere i praksis – for eksempel når 
det kommer til produktion.

“De to koncepter vil komme til at ligge og spøge 
i vores afdeling for produktudvikling, og de er så 
spændende og sjove, at enten arbejder vi videre 
med dem i deres nuværende form, eller også bliver 
de indarbejdet i noget af det, som vi allerede er i 
gang med,” fortæller Lars Uglebjerg Olsen.

FRIE HÆNDER GIVER STEJL LÆRINGSKURVE
Morten Jørgensen og Daniel Mahler, der studerer In-
novation og entrepreneurship på Erhvervsakademi 
Sjælland Næstved, har haft rollen som projektledere 
gennem forløbet, og det har givet dem meget.

“Det har overrasket mig, hvor meget vi har fået lov 
til at styre processen selv,” siger Morten Jørgensen.

CASE

STUDERENDE FORNYER 
PRODUKTER
Studerende fra Innovation og entrepreneurship på Erhvervsakademi Sjælland har løst en 

opgave for The Whole Company – kendt for blandt andet Castus frugtstænger og Fredsted te 

– og udviklet to nye produkter.

Morten Jørgensen og Daniel Mahler fra Innovation og entrepreneurship.

VIDSTE DU, “GO’MORGEN BID” – EN MÆTTENDE MORGENBAR OG ET 
SUNDERE ALTERNATIV TIL ANDRE TYPISKE MORGENSNACKS TIL MÆND 

MELLEM 25 OG 55 ÅR PÅ FARTEN – OG TEPINDEN “T-SPOON” – DER IKKE 
DRYPPER ELLER SVINER PÅ ANDEN VIS – SOM ERSTATNING FOR TEPOSEN. 
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“GO’MORGEN BID” – de studerendes bud på en morgenmad til mænd mellem 25 og 55 år på farten.

“Det giver noget andet at komme ud i virkeligheden. 
At en virksomhed siger: ‘Løs det her, for det er no-
get, vi kan bruge’ fremfor at arbejde med en fiktiv 
virksomhed og et teoretisk projekt. Det her er mere 
praksisnært, og vi lærer sindssygt meget af, at det er 
praksisnært,” fortæller Daniel Mahler.

FOKUS PÅ EGEN VIRKSOMHED OG INNOVATION 
I EKSISTERENDE VIRKSOMHEDER
Innovation og entrepreneurship er en professionsba-
chelor-uddannelse, og samarbejdet med The Whole 

Company tager udgangspunkt i de studerendes fag 
og viden.

“Projektet indeholder tværfaglighed, projektledelse 
og samarbejde og er et godt eksempel på resulta-
tet af den undervisning og de processer, som vi ar-
bejder med på denne uddannelse, hvor vi både har 
fokus på start af egen virksomhed og innovation i 
eksisterende virksomheder,” siger underviser Stine 
Mortensen fra Innovation og entrepreneurship på 
Erhvervsakademi Sjælland Næstved.
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BYGNINGER OG INSTALLATION
Bygningskonstruktør
Byggetekniker
VVS-installatør

HANDEL, MARKED OG FINANS
Handelsøkonom
Finansøkonom
Markedsføringsøkonom
International handel- og markedsføringsbachelor

IT, WEB OG MULTIMEDIER
Datamatiker
Digital konceptudvikling
Multimediedesigner
Webudvikling

JORDBRUG OG HAVE/PARK
Have- og parkingeniør
Jordbrugsteknolog
Jordbrugsvirksomhedsbachelor

MAD OG MEDICIN
Ernæringsteknolog
Fødevareteknolog
Laborant
Procesteknolog

MANAGEMENT, LOGISTIK OG SERVICE
Administrationsøkonom
Logistikøkonom
Serviceøkonom

TEKNIK OG AUTOMATION
Elinstallatør
Autoteknolog
Produktionsteknolog

INNOVATION
Innovation- og entrepreneurshipsbachelor

OVERSIGT OVER EASJ’S 
VIDEREGÅENDE 
FULDTIDSUDDANNELSER

VIDSTE DU, AT FØDEVARE- 
TEKNOLOGEN TINE SAMMEN  

MED SIN PRAKTIKPLADS 
TOMSGRUPPEN FIK EN TREDJE- 
PLADS VED ÅRETS ERHVERVS- 
AKADEMIPRAKTIK 2016
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