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Om denne
brochure

Denne brochure giver
dig en forsmag på en
bred vifte af kompetencer som de udenlandske
studerende besidder og
som din virksomhed kan
drage stor nytte af.
Det kan enten være i
form af praktik, studiejobs, projektopgaver
eller som fuldtidsmedarbejder.
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Din
virksomheds
muligheder
“De studerende kommer fra en erhvervsrettet videregående uddannelse indenfor
business, ingeniørfaget og byggeri samt de
kreative fag design, film og animation. De
kommer med et teoretisk fundament kombineret med en praktisk indgangsvinkel og
er klædt på til at løse problemstillinger i din
virksomhed”.
Du har mulighed for at ansætte en
udenlandsk studerende i form af:

-----

Praktik
Projektopgaver
Studiejob
Nyuddannet i job

Studerende med viden og værktøjer
indenfor bl.a.:

IT
Produktdesign
Mekanik
Innovation
Projektering, byggeledelse
Kommunikation
Salg
Sprog
Markedsføring
Produktionsplanlægning
Koordinering
Logistik
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Stor succes med
internationale
studerende
De internationale
studerendes
kompetencer er
uddannelsesmæssigt
genkendelige for
danske virksomheder.
Derudover har
de en anderledes
markedsværdi på
grund af deres
sproglige og kulturelle
kompetencer, som
kan tilføje stor værdi
til din virksomhed.

Virksomheden Kiermar technology har positive erfaringer med at have en
internationale studerende
i praktik og er ikke meget i
tvivl, når de bliver bedt om
at vurdere den positive effekt af, at de tog Rodolfo
Smidth Buschle fra Brasilien ind som praktikant. ”Det
har været en stor hjælp for
os i arbejdet med at åbne
nye markeder. Ganske enkelt. Vi havde brug for en
medarbejder, der kunne
tale portugisisk og spansk.
Men sprogkundskaberne
var selvfølgelig ikke nok,
for han eller hun skulle
også have det faglige godt
på plads – og med Rodolfo fik vi det helt rigtige
match.” siger Martin Hansen
som er direktør hos Kiermar i Skanderborg.

Kiermar sælger hydrauliske
presser B2B og har udelukkende fokus på eksport;
primært til Europa og Mellemøsten. Derfor er gode
sprogkundskaber, kombineret med teknisk indsigt,
helt essentielt, og netop
disse kompetencer har deres udenlandske praktikant
biddraget med.
”Vi er en virksomhed, der
kigger ud over Danmarks
grænser, så for os er det en
oplagt mulighed at får en
international praktikant ind
og samtidig med er et praktikforløb ligeledes en god
måde at sluse nye medarbejdere ind fortæller Martin
Hansen som heller ikke er
i tvivl om, at Kiermar fremover vil skele til praktikanter
fra VIA Erhverv.

Vi havde brug for en
medarbejder, der
kunne tale portugisisk
og spansk. Men
sprogkundskaberne var
selvfølgelig ikke nok,
for han eller hun skulle
også have det faglige
godt på plads – og med
Rodolfo fik vi det helt
rigtige match.
Martin Hansen
Kiermar technology
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Høj faglighed
I forvejen har vi en
reservedelsafdeling i England
samt produktionsafdelinger
i Kina og Rumænien, hvor
vi naturligt taler engelsk
med hinanden. For os er
det vigtigste, at den faglige
baggrund er i orden og at
praktikanterne er motiverede
for at være her – og det har vi
kun gode erfaringer med.
Claus H. Ibsen
VP Industries

VP Industries i Lem i Vestjylland har
allerede haft flere internationale VIAstuderende i praktik, og flere kan
sagtens være på vej. De kommer nemlig
med en høj faglighed og en lige så høj
motivation, konstaterer Claus H. Ibsen,
der er R&D Manager hos VP Industries.
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Datawise fik
hjælp til deres
markedsføring –
nye kunder er
i sigte
Markedsføring er der ikke altid ret meget
tid til hos it-virksomheden Datawise, der
leverer Business Intelligence-løsninger til
erhvervslivet. Men en studerende fra VIA
Erhverv har under sit praktikforløb skærpet
virksomhedens opmærksomhed på, hvor
vigtigt det kan være at have en markedsføringsstrategi parat, så den lille virksomhed
kan forberede sig på vækst.

Det var Georgi Petkov fra Bulgarien der under sit praktikforløb på knapt et halvt år
lagde nogle rammer samt lavede et analysearbejde, som bragte Datawise videre. Datawise stod med et konkret behov, de ikke
selv kunne løse men som deres praktikant
kunne hjælpe dem med at løse.
”Netop vores markedsføring været nedprioriteret, dels fordi vi har haft nogle faste og trofaste kunder, dels fordi vi ikke
har haft tiden til at gøre ret meget ved det.
Det var sådan en opgave, jeg typisk sad og
overvejede om aftenen efter arbejdstid,
og opsøgende salg kom jeg aldrig i gang
med. Nu har vi en plan for markedsføring,
og med den følger også nogle tanker om
vækst, siger direktøren, der betegner praktikopholdene som ”en løftestang”.

Det giver os et løft, en viden og
nogle input, vi ellers ikke ville få,
og de sproglige udfordringer,
der måtte være, er lette at
komme over. Georgis arbejde
har allerede givet os kontakter
og åbnet døre for os. Han har
været med til at skærpe vores
fokus, og jeg overvejer allerede,
hvornår vi skal have den næste
VIA-praktikant ind.
Claus Kirkegaard Clausen
Datawise
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Internationale
studerende giver
et særligt klima på
arbejdspladsen
Praktikanter, også internationale,
er en del af hverdagen på
tegnestuen hos arkitektfirmaet
C.F. Møller. Og for senior
projektleder Henrik Lund er de
også en ret uundværlig del.

Hos os får praktikanterne lige så
meget ansvar, de kan bære, og Ineta
Klunge fra Letland, som læser på
bygningskonstruktør-linjen på VIA, kunne
bære en hel del. Hun var god til at tage
opgaverne på sig og hurtig og effektiv til
at løse dem.

C.F. Møller er en international virksomhed med
afdelinger i England, Norge og Sverige, og
de internationale input har været en stor
gevinst for virksomheden. Det giver et særligt klima på arbejdspladsen med mange
forskellige vinkler på tingene, siger senior
projektleder Henrik Lund. Selvfølgelig er
der nogle erfaringer, de studerende mangler, når de begynder hos os, men de lærer
hurtigt og kommer med ind i hverdagen.
Vi har næsten konstant studerende i praktik, også internationale, og det ønsker vi at
fortsætte med, konstaterer Henrik. ”Hos os
får praktikanterne lige så meget ansvar, de

kan bære, og Ineta Klunge fra Letland som
læser på bygningskonstruktør-linjen på
VIA, kunne bære en hel del. Hun var god til
at tage opgaverne på sig og hurtig og effektiv til at løse dem”, siger han.

De internationale
input har været en
stor gevinst.
Henrik Lund
C.F. Møller
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Vil du vide mere
– kontakt os
Du er meget velkommen til at
kontakte Career Service Centret
i VIA Erhverv, hvis du ønsker at
vide mere om dine muligheder
for at benytte dig af den viden
og de kompetencer, som de
internationale studerende
besidder.
Med venlig hilsen
Career Service Centre
VIA Erhverv
VIA University College,
via.dk/karriere
Louise Skjoldager Sørensen
T: +45 87 55 40 15
E: loss@via.dk
Michelle Hobolth Ros
T.: +45 87 55 40 18
E: mihr@via.dk

- hvis du ønsker
at vide mere om
dine muligheder
for at benytte dig
af den viden og de
kompetencer, som
de internationale
studerende
besidder.

via.dk/karriere
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