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Praktik:
Thomas ridser op, at dagens emne er højaktuelt for os, da vi har brancheglidning i forhold til hvor vore
studerende kommer i praktik. I Ringkøbing Landbobank har de en del i gang med at blive uddannede, og har
derfor ikke plads lige nu. Er det finansbachelorer, som er på vej ind i stedet for finansøkonomer? – ikke
umiddelbart hverken i Ringkøbing Landbobank eller i Vestjysk Bank.
Det er også en overvejelse på sektorniveau om der bliver ved med at være plads til så mange i sektoren,
bl.a. på baggrund af øget digitalisering. Men hvis der er plads så gives der udtryk for at der er en opfattelse
af, at der stadig fremover er brug for finansøkonomer i området.
De studerende skal have karakterer og personlighed med sig, for at blive taget i betragtning, både som
praktikanter og som trainees.
Kan vi sikre, at der rekrutteres fra Herning/Holstebro frem for fra andre akademier – det blev oplyst, at der i
hvert fald ikke bliver valgt fra.
Bør vi lave en aftageranalyse på baggrund af at der ikke er taget praktikanter i de samme virksomheder,
som sidste år? Måske vi skal have de gode cases og fortællinger ud til aftagervirksomhederne. Evt. læg de
gode historier i pjecerne som de studerende kan vedlægge ansøgningerne. Det foreslås at vi evt. kan dele
flyeren og virksomhedscasen op i specialer.

Beskæftigelsen:
Beskæftigelsestallene bliver fremlagt for udvalget.

Medlemmer der bliver eller stopper.
I forhold til møder i 2018 – vi vil gerne bede om, at Anne sender en doodle ud på mail til medlemmerne.
Jesper Friis Gammelmark – måske vi skal have DE til at finde en ny.
Richard Hansen – vil gerne fortsætte, men skal nok godkendes af brancheforeningen.
Mads stopper til sommer.
Resten fortsætter.

Opsamling: er billedet blevet det samme på landsplan i forhold til hvilke brancher der aftager praktikanter.
Måske skal vi sikre at sende disse oplysninger til aftagervirksomhederne, så de måske kan spørge deres
brancheorganisationer.

Spørgsmål fra den studerende: hvorfor er der ikke flere repræsentanter fra erhvervslivet inde og fortælle om
hvordan det er at arbejde i de forskellige andre brancher end mægler, bank og forsikring.

