Samarbejder gerne med studerende
At være praktikant hos EG a/s

Min primære arbejdsopgave lå i
udarbejdelsen af en marketingsanalyse om markedspenetrering
af ’Visual Online’ i Norge.

er både fyldt med udfordringer,
men også gode kollegaer og
spændende opgaver. Man får sine
egne opgaver og man føler sig
som en del af teamet i EG.

>> Det er vigtigt, at man som virk-
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somhed tager ansvar og giver de un-
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Samtidigt har det for os i EG været

I August måned startede jeg på
et 3 måneders praktikforløb hos
EG. Helt fra begyndelse arbejde
jeg tæt samarbejde med Birgitte
Kastbjerg, Marketing Manager i
Bygge- og Anlæg divisionen.
Birgitte så muligheder i at arbejde med en studerende og få en
ekstra hånd til marketingsopgaver og website. For mig var det
en win-win situation, da praktisk
erfaring var det jeg søgte, til at
færdiggøre min Bacheloruddannelse i International handel &
Markedsføring.

Mine arbejdsopgaver hos EG
Min funktion hos EG var som
Marketingskoordinator, samt at
supplere Birgitte med opgaver.
Allerede fra Day one fik jeg selvstændige opgaver, og jeg følte
mig hurtigt som en del af teamet
og ikke blot som en "praktikant".

en win-win situation, da vi har fået

noteret mig vigtige guldkorn bag
øret.
Udover marketingsanalysen, som
har fyldt størstedelen, har jeg assisteret Birgitte med det nye
website, som går i luften til januar 2012. Jeg har assisteret i brancherne; tekstil, transport, trælast,
crosswork og HRM, hvor jeg har
hjulpet mine kollegaer med tekstskrivning, opbygning af hjemmesiden i de forskellige brancher
samt søgeordsoptimering.

stort udbytte af at have en så

Resultatet af samarbejdet med

selvstændig og dygtig praktikant,

EG a/s
Samarbejdet har primært resulteret i en relevant marketingsanalyse på det norske marked og andre
gode marketingsopgaver. Læringsprocessen har været rigtig
god i de 3 måneder jeg har været
i EG. Jeg føler mig nu klar til for
alvor at komme ud i erhvervslivet, når jeg snart er færdig med
min bachelor.
Og som en ekstra krølle på halen
, så har jeg iflg. EG været et godt
eksempel på hvor meget fagligt
en studerende har at byde på,
selvom de ikke har flere års erhvervserfaring med i bagagen.

fortæller Birgitte Kastbjerg,

Marketing Manager <<

Det gode samarbejde
Udarbejdelsen af analysen har
forgået i tæt et samarbejde med
Birgitte Kastbjerg, Marketing
Manager og Arne Birk, Direktør
for Forretningsudvikling EG
Bygge- & Anlæg.
Jeg har haft adgang til fortrolige
data, for at kunne fuldføre analysen, samt deltaget i foredrag og
møder omkring produktet ’Visual
Online’. Derudover har de været
gode til at dele deres erfaringer
med mig, og som rookie har jeg
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>>Vi mærker tydeligt, at
Dajana har "værktøjskassen" i orden.<<

