
Samarbejde med studerende giver mange muligheder 
for virksomheder. De studerende kommer med den 
nyeste viden inden for deres felt og kan hjælpe med 
at se på din virksomhed med andre øjne.

Samarbejde med studerende kan give jer
-  Nye kompetencer
-  Input til udvikling af virksomheden
-  Fokus på nye områder
-  Ressourcer til skuffeprojekter
-  Brugbar viden 
-  Mulighed for udforskning af nye markeder
-  Ekstra arbejdskraft
-  Konkrete resultater 
-  Internationalt fokus 
-  Rekrutteringsmuligheder 
-  … og meget mere!

VIL DU UDFORSKE

NYE MULIGHEDER FOR 
DIN VIRKSOMHED

- giv en studerende mulighed for at tilbyde sin arbejdskraft 
og se med friske øjne på din virksomhed.

”Kiermar Technology sælger hydrauli-
ske presser B2B og har udelukkende 
fokus på eksport; primært til Europa og 
Mellemøsten. Derfor er gode sprog-
kundskaber, kombineret med teknisk 
indsigt, helt essentielt. Vores praktikant 
kom med en baggrund fra uddannelsen 
Mechanical Engineering fra VIA og var 
selvsagt en god begyndelse, når han 
skulle tale med kunder om Kiermars 
produkter. Vi havde brug for en med-
arbejder, 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,” 

fortæller Martin Hansen, 
Kiermar Technology.

VIL DU VIDE MERE?
VIA University College
-  Louise Skjoldager Sørensen, tlf. 87554015, loss@via.dk
-  Michelle Ros, tlf. 87554018, mihr@via.dk 

Studenterhus Aarhus – på vegne af Aarhus Universitet
- Julie Kolind, tlf. 40124554, mail: jk@studenterhusaarhus.dk 



MULIGHEDER FOR SAMARBEJDE 
Det faglige projekt
Projektsamarbejdet er et samarbejde 
mellem en eller flere studerende og din 
virksomhed. Sammen finder I en problem-
formulering, som din virksomhed ønsker 
belyst, og hvor den studerende kommer 
med viden og værktøjer. Der er altså tale 
om brugbar viden direkte til din virksomhed. 

Et projektsamarbejde kan variere og være 
alt fra en enkelt dag til et bachelorprojekt. 
Den studerende skal aflevere en konkret 
eksamensopgave baseret på det faglige 
projekt hos jer. 

EN EKSTRA 
FULDTIDSMEDARBEJDER
En studerende i praktik indgår som en 
fuldtidsmedarbejder hos jer. Vedkommende 
skal have sine kompetencer i spil og skal 
dermed ikke løse opgaver som fotokopie-
ring og kaffebrygning. 

Praktikken er placeret relativt langt hen-
ne i uddannelsen, så de studerende har 
oparbejdet en lang række kompetencer og 
derfor kan tilbyde din virksomhed kvalifice-
ret hjælp. At have en praktikant er en god 
mulighed for virksomheden til at se fremtidi-
ge medarbejdere an. 

KOMPETENT ARBEJDSKRAFT
Med en studerende i studiejob kan du 
tilføre din virksomhed ekstra og nye kom-
petencer i kortere eller længerevarende 
perioder. Det er en god løsning til jer, der 
har opgaver i virksomheden, som I ikke når 
i hverdagen, og for jer, der bruger for meget 

tid på opgaver, som med fordel kunne løses 
af en studerende.

Den studerende i studiejob skal ikke nød-
vendigvis kun have faglige udfordringer. 
Det er lige så vigtigt, at vedkommende får 
indblik i jargon, arbejdsgange og fagsprog – 
og har mulighed for at danne netværk. Der 
er typisk tale om en ansættelse på 10-20 
timer om ugen.

”Man får en ung person med god energi 
ind, som er en stor hjælp til opgaver, man 
ellers er presset af. Den seneste studenter-
medhjælper i Bodum Industri er erhvervs-
kommunikationsstuderende og hjælper til 
med en masse forskellige ting i virksomhe-
den – alt fra praktiske opgaver som print til 
mere faglige projekter som vedligeholdelse 
af kundedatabaser, opdatering af nyheds-
breve og grafiske opsætninger. Lige i dette 
tilfælde var det super, at vores studenter-
medhjælper også kunne noget grafisk, da vi 
derfor ikke behøvede at sende opgaven til 
et reklamebureau, og på den måde sparede 
vi også penge” 

siger Christina Krogh, 
Borum Industri.

ØKONOMI 
Samarbejde med studerende i forbindelse 
med praktik og projektsamarbejde er typisk 
uden omkostninger for virksomheden (med 
undtagelse af ingeniørpraktikanter, hvor af-
lønning kan komme på tale). Ved ansættelse 
af en studerende i studiejob aflønnes den stu-
derende. For både praktik, projektsamarbejde 
og studiejob gælder, at godtgørelse af trans-
portomkostninger kan aftales efter behov.

Samarbejde mellem studerende og virksomheder er faciliteret af Business Region 
Aarhus i samarbejde med Aarhus Universitet og VIA University College, VIA-Erhverv


