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Praktikken - en oplevelse for livet!
Allerede et år inden praktikken søgte Mathias Pedersen
praktikplads hos ‘Giro-start
2012’.
Det var lidt af en drøm der gik i opfyldelse
for den 23 årige markedsføringsøkonomstuderende, da han på baggrund af en ansøgning
og samtale blev udvalgt blandt rigtig mange
ansøgere.
Mathias Pedersen er
oprindelig fra Vildbjerg
og har altid været glad
De sidste 14. for sport. Selv spiller
serie 4 fodbold
dage inden... han
i Vildbjerg og også
fritidsinteressen blev
levede vi
af girofeberen mens
nærmest på ramt
Mathias Pedersen var i
praktik. Sammen med
arbejdet...
resten af serie 4 holdet
arrangerede Mathias
Pedersen en lyserød fodboldevent, der mere
end tidoblede antallet af tilskuer til en af serie 4
holdets fodboldkampe - Selv pressen dukkede
op.

Ansvar i praktikken

I mere end 3 måneder var Mathias Pedersen i
praktik hos ‘Giro start 2012’ og sammen med
resten af Giro-start 2012-mandskabet fik han
klædt Herning i den lyserøde girofarve og
girostemning.
I forhold til at det var en praktikplads fik jeg super meget ansvar, bla. blev jeg I samarbejde med
Visit Herning ansvarlig for giroens stand ved den
store messe ‘Ferie for alle’ i Messecenter Herning.
Derudover blev jeg koordinator for samtlige boder
med salg af øl og pølser i hele Herning under
Giroen. Et arbejde jeg udførte i samarbejde med
Kulturellen fortæller Mathias Pedersen begejstret
om et udpluk af ansvars områderne i praktikken.

Arbejdsdage på 16 timer

Til spørgsmålet om hvordan en typisk arbejdsdag så ud under praktikken udbryder Mathias
Pedersen med et stort smil: Det var sgu meget
forskelligt – kendetegnet for det hele har været, at
der har været tryk på.

også nøgleordene for drømmejobbet.
Mathias Pedersen er idag færdiguddannet
markedsføringsøkonom og håber, at det netværk
han har fået sig via Giro-praktikken kan hjælpe
ham med at komme lidt tættere på drømmejobbet, der gerne måtte være eventmaking og salg i
en fodboldklub i udlandet.

På vej til Milano

Giro d’Italia er for længst veloverstået i Herning, men under interviewet fortæller Mathias
Pedersen afslutningsvist, at han forresten drager
nogle dage til Milano – De italienske hovedarrangører af Giro d’Italia har inviteret os danske
giro’arrangører til Milano for at se afslutningen,
som tak for vores hjælp.

En typisk arbejdsuge i praktikken svarer oftest
til 37 timer, men for Mathias Pedersen var arbejdsugen i begyndelsen på minimum 42 timer.
I takt med, at Giro starten nærmede sig blev
fritiden kortere og kortere. De sidste 14.dage
inden Giro starten levede vi nærmest på arbejdet
fortæller Mathias Pedersen, der uden tvivl har
fået en oplevelse for livet
til Milano for med sin praktik.

at se afslutningen, som
tak for vores
hjælp...

Drømmejobbet

Det hektiske arbejdsliv med at stable en event
på benene sammenholdt med den megen menneskelige kontakt har været kendetegnet for
Mathias Pedersens praktik. Netop eventmaking
og kontakt samt salg er iflg. Mathiase Pedersen

