Praktik i Atlanta USA
– En oplevelse for livet
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For den 33-årige professionsbachelor studerende blev de 5
måneder i USA en oplevelse
for livet.

..Sælge dig
selv og dit
produkt på
60 sekunder

Thomas Bøje Nielsen var
i praktik hos
non-profit virksomheden Danish American
Chamber of Commerce.
Her arbejdede danskeren
bl.a. med at indhente
sponsorater og skabe
sociale arrangementer
for danskere i området.

Erfaring – Networking på
60 sekunder
Erfaringerne er mange og oplevelserne store
efter praktikopholdet i det amerikanske. Blandt
gevinsterne ved opholdet fremhæver Thomas
Bøje Nielsen de sproglige færdigheder og
trygheden ved at tale i telefon på et andet sprog,
for slet ikke at tale om evnen til at netværke.
Herovre er netværk alfa og omega, forklarer
Thomas Bøje Nielsen, der i begyndelsen følte
det noget akavet at deltage i decideret networking arrangementer. Man lærer hurtigt, at
networking herovre er langt vigtigere end kvalifikationer. Du lærer simpelthen at sælge dig selv
og dit produkt på 60 sekunder, forklarer Thomas
Bøje Nielsen.

Ville gøre det hele igen

Thomas Bøje Nielsen ville gerne gøre det hele
igen, hvis han fik muligheden. Det er selvfølgelig
altid en udfordring at starte forfra i et helt
fremmed land, men det, at jeg har været i en
dansk organisation har selvfølgelig givet en form
for tryghed, fortæller Thomas Bøje Nielsen.
I bagklogskabens klare lys ville praktikanten nok
have valgt en amerikansk virksomhed, for på
den måde at have fået meget mere USA i USA.
Vi danskere søger hinanden, når vi kommer uden
for Danmarks grænser, fortæller Thomas Bøje
Nielsen.
Har man muligheden for at komme ud, så skal
man gribe den, udtaler den 33-årige Herningenser begejstret og understreger, det er en
superfed oplevelse, som jeg ikke tror, der er nogen
der ville fortryde.

Gør forarbejdet hjemmefra
Der er rigtig mange praktiske ting, der skal være
på plads, når man skal i praktik i udlandet.
Inden Thomas Bøje Nielsen tog af sted havde
han sparet penge op og søgt en del fonde, for at
have råd til, at etablere sig og til at leve i det nye
land.
Med SU’en og en opsparing på i alt 4000 DKK
om måneden lykkedes det Thomas Bøje Nielsen,
at leve i USA uden de store begrænsninger og
endda med egen bil.
(I Atlanta er afstandene alt for store til, at man
kan klare dem med offentlig transport, så egen
bil er en nødvendighed.)

Drømmejobbet
Med Professionsbacheloren i international

handel og markedsføring, herunder praktikken
i USA, føler Thomas Bøje Nielsen sig fagligt og
personligt rustet til erhvervslivet.
Vi har med uddannelsen lært, hvordan vi, selv
som nyansatte, kan være et aktiv for virksomheden, fortæller den
målbevidste markedsføringsøkonom, der
om ganske kort tid kan
...Superfed
tilføje endnu en uddanoplevelse,
nelse til cv’et.
er en
som jeg ikke Drømmejobbet
projektlederstilling hos
LEGO i en produktudtror, der er
viklingsafdeling.

nogen der
ville fortryde

