I praktik hos FCM
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FCM er i den grad et levende
hus og her midt i det hele sidder Uffe Røyen (23). Uffe læser
til markedsføringsøkonom på
Erhvervsakademi MidtVest og
har i den forbindelse søgt om,
at få en praktikplads hos FC
Midtjylland.
Det er fedt at
være i praktik
også selvom
der er mere
arbejde

og Uffe bliver betragtet på lige fod med de andre
medarbejdere.

Fede opgaver og Lupus
Uffe er ikke i tvivl – Det er fedt at være i praktik
også selv om der er noget mere arbejde i praktikken end der er i at gå i skole, fortæller Uffe.

Sisse Merrild Nielsen, marketing- og eventkoordinator hos FCM er Uffes kontaktperson.
Sisse Merrild er ikke i tvivl om, at det at have
praktikanter er et stort plus, idet de har friske
øjne på tingene. Desuden betragter hun alderen,
som et stort plus, de unge praktikanter har ofte
en anden tilgang til eksempelvis IT, fortæller Sisse
og understreger, det kommer også virksomheden
tilgode.
Marketing- og eventkoordinatoren forklarer,
at udfordringen i at have praktikanter ligger i
tidsfaktoren, da det tager tid at oplære praktikanterne, men den tid skal man ta’ – Praktikanter
skal ikke bare parkeres! Uffe har som andre praktikanter hos FCM fået sine egne ansvarsområder

Fremtiden
Uffe er egentlig færdig
med sin praktik i
maj, men han er
blevet spurgt, om han
vil hjælpe til, når der
afholdes U21- EM til
sommer. En opgave
han med glæde har
sagt ja tak til. Uffe skal
i den forbindelse være
ansvarlig for players
escort.
Når Uffe er færdig med sin uddannelse til
markedsføringsøkonom, vil han have udbygget
sine færdigheder og læser derfor videre til professionsbachelor, ligeledes på Erhvervsakademi
MidtVest. Drømmejobbet er dog helt sikkert
indenfor markedsføring, et job hvor der er noget
at se frem til og hvor man kan se resultater. Uffe
ville gerne om det kunne blive til en stilling hos
FCM når han om ca. 2 år har afsluttet begge sine
uddannelser.

...overrasket
over, hvor
mange ting
der skulle
sættes i gang
inden sådan
en kamp

Hos FC Midtjylland er
de mere end 100 på lønningslisten og flere gange
om måneden strømmer
det ind med entusiastiske håndbold- /fodbold
fans, for slet ikke at tale
om sponsorer, pressefolk
og selvfølgelig sportsstjerner i hobetal.

Man tænker ikke over at
det er en praktikant

Ja op til vores første kamp i mod FCK i marts blev
jeg meget overrasket over, hvor mange ting der
skulle sættes i gang inden sådan en kamp kunne
løbe af stablen, forklarer Uffe om, hvad der især
har overrasket ham i praktikken.

Arbejdsopgaverne er mange og varierede, bl.a.
har Uffe fået ansvar for fanzonen, han står for
dialog med fanklubber, han er projektleder på
Tour de FCM og meget andet. Dagen før dette
interview havde han iklædt sig Lupus-kostumet,
idet den ’rigtige’ Lupus var kommet til skade.
Ved det næste officielle holdfoto af FCM, er det
derfor Uffe, der gemmer sig inde i Lupus.

Det er fodbold – det ku’ ikke
blive bedre

Uffe er meget glad for sin praktikplads midt i et
fodboldmekka. Ikke to dage er ens og der kommer mange spændende mennesker igennem.
Lidt et held, at det faldt på plads med tidspunktet for interviewet – Det første tidspunkt måtte
Uffe aflyse, da UEFA pludselig meldte deres
ankomst.

