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Ansæt en
studerende i
studiejob
Tæt på erhvervslivet
VIA Erhvervs uddannelser er udviklet i tæt samarbejde med det erhvervsliv, som
skal aftage de studerende som færdiguddannede. VIA uddanner de studerende
til job i en global verden, hvor omstillingsparathed og evnen til at samarbejde på
tværs af fagligheder og kompetencer er afgørende. Innovation og tværfaglige
projekter er derfor en fast del af studiet, ligesom en stigende del af uddannelserne udbydes på engelsk.
Uddannelserne i VIA Erhverv er altid interesserede i at indgå samarbejde med
erhvervsvirksomheder, der ønsker at ansætte studerende i praktikforløb, studiejob eller indgå i et projektsamarbejde.

VÆRD AT VIDE
- Du kan ansætte en eller flere
studerende
- Studiejob kan både være i
længere eller kortere perioder
- VIA Erhverv har ca. 5.000
studerende
- Halvdelen er internationale
studerende
- Læs mere på .via.dk

CAREER SERVICE CENTRE
Career Service Centre skaber kontakt mellem den studerende og virksomheder. Karrierecentret tilbyder
virksomheder profilering og mulighed
for at møde studerende face-to-face
ved diverse arrangementer.
Hvis du har spørgsmål eller ønsker
mere information om mulighederne
for at samarbejde med studerende
fra VIA Erhverv, kan du kontakte Career Service Centre.
Louise Skjoldager
Konsulent
VIA Erhverv
E: loss@via.dk
T: 8755 4015
Michelle Ros
Konsulent
VIA Erhverv
E: mihr@via.dk
T: 8755 4018
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Vi investerer i din fremtid
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VIA Erhverv

Rigtig mange studerende er ivrige efter at finde et relevant
og udviklende studiejob i en virksomhed. Et relevant studiejob kan være mange ting – fra IT og markedsføring over
design og konstruktion.
Kompetent arbejdskraft
Med en studerende kan du tilføre din virksomhed ekstra
og nye kompetencer i kortere eller længerevarende
perioder. Er der opgaver i virksomheden, som I ikke når i
hverdagen eller bruger I for meget tid på opgaver, som med
fordel kunne løses af en studerende, hvorfor så ikke få en til
at varetage dem?
Medspiller på den internationale uddannelsesscene
VIA Erhverv er en betydelig aktør på den internationale
uddannelsesscene. Næsten halvdelen af de 5.000 studerende i VIA Erhverv er internationale studerende – fra mere end
50 forskellige lande - som læser på VIAs engelsksprogede
uddannelser. Det giver din virksomhed en unik mulighed for,
gennem de studerende, at få en ekstra ressource, der har et
godt kendskab til internationale markeder.

VIA Erhvervs uddannelser
VIA ENGINEERING
- Bygningsingeniør � Civil Engineering
- Maskiningeniør � Mechanical
Engineering
- Forsyningsingeniør � Supply
Engineering
- Global Business Engineering
- ICT Engineering
- Materials Science & Product Design
- Produktionsteknolog
- Produktudvikling & Teknisk Integration
VIA BYGGERI
- Bygningskonstruktør � Architectural
Technology & Construction
Management
- Byggetekniker � Construction
Technology
- Kort-og Landmålingstekniker

VIA BUSINESS
- International Sales & Marketing
Management
- Markedsføringsøkonom � Marketing
Management
- Value Chain Management
VIA DESIGN
- Beklædningshåndværker
- Designteknolog � Design, Technology &
Business
- Design & Business � Design &
Business �UK�
- Tekstildesign, Håndværk & Formidling
VIA FILM OG ANIMATION
- Multiplatform Storytelling &
Production
- VIA Animation Workshop
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