
Nye idéer til 
vækst i din  

virksomhed?
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Samarbejd 
med vores 
studerende

Når der er gang i forretningen, er der ikke 
altid overskud til at tænke nyt eller stil le 
spørgsmål ved forretningsmodeller og 
metoder. 

Et virksomhedssamarbejde med studerende 
fra en eller flere af vores 25 videregående 
uddannelser er en god forretning for din 
virksomhed. 

Samarbejdet giver vores studerende lejlig-
hed til at bringe deres faglige værktøjer i spil 
i praksis – til gavn for netop den fremtid, din 
virksomhed står overfor. 

Samtidig er det ikke altid, at man kan se 
sig selv og ens potentiale udefra, og man 
går måske derfor glip af muligheden for at 
vokse og vækste. 

Måske er I bevidste om nye muligheder, 
men savner tid og hænder til at prøve nye 
ideer af – eller til at løse en helt konkret 
opgave.

Uanset hvilken udfordring I har, står stude-
rende fra Zealand klar til at hjælpe dig og 
din virksomhed. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, 
hvis du har brug for at omsætte dine 
overvejelser til en konkret beskrivelse af, 
hvilke samarbejder, der er mest brugbare 
for dig.

Et samarbejde med os er både gratis og 
uforpligtende.

Indhold

Løsninger tilpasset din virksomhed
Et samarbejde med en eller flere 
studerende fra Zealand er din mulighed 
for at få del i ny og brugbar viden til din 
virksomhed.

Det rette match
Find en praktikant, en studentermedhjæl-
per eller kontakt os og få et helt hold af 
studerende til at arbejde med en opgave/
problemstilling for din virksomhed i en 
projektperiode.

Cases
Mød forskellige virksomheder, som har 
haft et virksomhedssamarbejde med 
studerende fra Zealand.

Skal vi bytte? 
Vi har de ihærdige studerende, der gerne 
vil i kontakt med din virksomhed for at 
omsætte teori til praksis. Din virksomhed 
har til gengæld en guldgrube af praksis.
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Løsninger 
tilpasset din 
virksomhed

→ Et samarbejde med en eller flere studerende fra 
Zealand er din mulighed for at få del i ny og brugbar  
viden til din virksomhed. Du får nye input fra studerende, 
der kan se med friske øjne på opgaverne i din virksomhed  
– og give konkrete løsninger på dem.

Din virksomhed får:

→ Nye kræfter, ny viden og nye faglige 
perspektiver

→ Daglig løsning af store og små opgaver

→ Mulighed for at få gennemført f.eks.
analyser, udviklingsopgaver, kalkulatio-
ner, kampagner eller designopgaver, der 
ellers ikke er tid til

→ Hjælp til konkrete opgaver eller 
problemer, din virksomhed står overfor

→ En ekstra hånd i hverdagen

→ Et uforpligtende møde med en eller 
flere potentielle fremtidige medarbej-
dere uddannet på et videregående 
uddannelsesniveau

Samarbejdet er fleksibelt og kan formes 
efter behov og de konkrete og aktuelle 
problemstillinger eller opgaver i din 
virksomhed.

De forskellige typer  
af samarbejder:

→ Ulønnet praktik i tre måneder (enkelte 
uddannelsers praktik varer længere 
tid).

→ Studentermedhjælp – flere ugentlige 
timer. Vejledende timeløn er 110 kr.

→ Cases til undervisningen: Du præsente-
rer en udfordring for en gruppe 
studerende, som arbejder med din case 
i en projektperiode. De studerende 
præsenterer deres løsningsforslag som 
afslutning på case-projektet. Holdet 
kan bestå af studerende fra forskellige 
uddannelser, da tværfaglig tilgang ofte 
giver de de bedste løsninger.

→ ’Projektansættelser’, hvor studerende 
får et beløb for at løse en opgave. Og/
eller får finansieret eventuelle udgifter. 
F.eks. transport- og rejseafregninger.

Studerende fra Zealand  
kommer til din virksomhed 
med ny viden og praksis-
orienterede løsninger på 
aktuelle problemstillinger  
og opgaver.
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Det rette 
match

→ Find en praktikant, en studentermedhjælper eller 
kontakt os og få et helt hold af studerende til at arbejde 
med en opgave for din virksomhed i en projektperiode.

IT og Tech

Datamatiker 
Skab fremtidens digitale værktøjer

Produktionsteknolog
Design vejen fra idé til produktion

Web Development 
Få fremtidens web-teknologi mellem  
hænderne

Medie & Marketing

Digital konceptudvikling 
Skab den ultimative brugeroplevelse

International handel og markedsføring 
Skab din internationale karriere

Markedsføringsøkonom 
Budskaber og stærke brands

Multimediedesigner 
Design fremtiden digitalt

Byg & Konstruktion

Byggetekniker 
Form fremtidens byggerier 

Bygningskonstruktør 
Form fremtidens konstruktioner

El-installatør 
Skab de gode forbindelser

VVS-installatør 
Form fremtidens VVS 

Du kan vælge imellem:

Natur & Biotek

Have- og parkingeniør 
Skab byens grønne områder

Jordbrug 
Form en bæredygtig fremtid

Jordbrugsteknolog 
Skab fremtidens bæredygtige udvikling

Laborant 
Skab kvalitet og udvikling i biotek

Procesteknolog 
Indsigt i processer, fødevarer og ernæring

Business & Service 

Administrationsøkonom 
Form virksomhedens administrative rammer

Autoteknolog 
Forbind teknologi, virksomhed og mennesker

Finansøkonom 
Navigér i den finansielle verden 

Handelsøkonom 
Skab værdi og big business

Innovation & Entrepreneurship 
Fra idé til god forretning

Logistikøkonom 
Fra indkøb til distribution

Serviceøkonom 
Skab oplevelser med mennesker i centrum
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Vi uddanner innovative og problemløsende 
praktikere, der medvirker aktivt til 
udvikling og vækst. 

Vores studerende kan med afsæt i et 
teoretisk fundament og en solid praksis-
forståelse træffe aktive valg.

I din virksomhed får vores studerende 
afprøvet deres viden i praksis og kan give 
deres bud på løsninger på konkrete 
problemstillinger.

Du kan få løst problemstillinger, som du 
ikke selv har tiden til – eller som ligger 
uden for din egen kernefaglighed.

Har du eksempelvis:

→ Et forretningsområde, du gerne vil
→ prioritere, men ikke har tid til?

→ Et aktuelt problem, du gerne vil have
→ analyse af og en konkret løsning på?

→ En opgave, der kræver en faglighed,  
du ikke selv ligger inde med?

Så kan du med fordel få fat i en eller flere
af vores studerende.

På de kommende sider giver vi dig indblik  
i forskellige samarbejder med vores 
studerende.

→ Vi har ihærdige studerende, der gerne vil i kontakt med 
din virksomhed for at omsætte teori til praksis. De kommer 
med den nyeste viden, og din virksomhed har til gengæld 
en guldgrube af praksis.

Zealand uddanner ambitiøse 
praktikere, der kan og vil gøre 
en forskel – også for dig ...

Skal vi 
bytte?
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CASE

Virksomhed 
viser vejen for 
fremtidens 
arbejdskraft

→ LF skilte flytter ind i undervisningen på uddannelsen 
til markedsføringsøkonom, når administrerende direktør 
Lance Brædder indtager lokalet som praktisk supplement 
til den faste underviser. 

LF skilte flytter ind i undervisningen på 
uddannelsen til markedsføringsøkonom, 
når administrerende direktør Lance 
Brædder indtager lokalet som praktisk 
supplement til den faste underviser, Allan 
Bjeld. 

Rollen som underviser er blot et aspekt af 
LF Skiltes samarbejde med Zealand, for 
Lance Brædder og Allan Bjeld har kørt 
parløb i flere år. Men hvorfor vælger 
Lance Brædder nu at undervise?

“Vi skal medvirke lokalt som virksomhed”
Det falder den administrerende direktør 
for LF Skilte naturligt at samarbejde med 
Zealand. “Ved at deltage får vi som 
virksomhed mulighed for at kigge ind i 
uddannelsessystemet, så vi ved, hvor vi 
skal finde den rette arbejdskraft, når vi 
får brug for den,” siger Lance Brædder.  
“Vi skal være med til at udvikle de 
medarbejdere, som vi har brug for. Og så 
bruger vi også samarbejdet som branding 
af vores virksomhed og det geografiske 
område, så de unge får lyst til at blive 
her,” siger han. 

Den lokale vinkel har de studerende også 
lagt mærke til. Henrik Sylvester Pedersen 
og Sabrina Sejer Petersen fra Markedsfø-
ringsøkonom siger samstemmende, at de 

er glade for, at virksomheden er lokal: 
“Firmaet er startet her, og det er fedt at 
vide, når man er fra lokalområdet, som vi 
er.”

De studerendes udbytte
Allan Bjeld og Lance Brædder kører 
undervisningen sammen, hvor Allan Bjelds 
primære område er det teoretiske, mens 
Lance Brædders opgave er at bidrage med 
input, erfaringer og paralleller til praksis. 
Det er en pingpong-effekt, som de 
studerende er rigtigt glade for. Henrik 
Sylvester Pedersen og Sabrina Sejer 
Petersen beskriver den administrerende 
direktør som en ’underviser uden pædago-
gik’, og det skal forstås i den mest 
positive betydning. 

“Der er mere konsekvens i det, Lance 
siger,” er de enige om. “Der er en direkte 
kontanthed i hans ord – ligesom han ville 
tale til sine ansatte. Det kan vi godt lide.” 

Også Allan Bjeld kan mærke, at de 
studerende er glade for det praktiske 
indslag. Han oplever det mest i form af 
indstillingen til undervisningen.

“Det er deres engagement og motivation, 
der er anderledes end ved helt traditionel 
undervisning, når der kommer en ekstern 

underviser på, for de er jo vant til mig i 
hverdagen,” er Allan Bjelds melding. 

“Lance kan bidrage med praktiske 
eksem  pler fra hverdagen i hans virksom-
hed, som jeg af gode grunde ikke kan, selv 
om jeg har praktisk erfaring med markeds-
føring. LF Skilte vækster lige nu, og derfor 
får de studerende praktisk viden om at 
nærme sig kunder ud fra den situation i en 
meget konkurrencepræget branche.”  
Det er en klar gevinst for de studerende, 
mener Allan Bjeld.

Samarbejde på flere fronter
LF Skiltes deltagelse i projekt ’Erhverv ind 
i uddannelserne’ er en naturlig forlængelse 
af Allan Bjelds og Lance Brædders 
samarbejde gennem flere år. Allan Bjeld 
har faktisk undervist Lance Brædder på 
handelsskolen for en del år siden. Da 
muligheden for samarbejde via ’Erhverv 
ind i uddannelserne’ viste sig, var det 
naturligt for Allan Bjeld at kontakte Lance 
Brædder. “Lance har praktikanter fra 
Zealand, og vi har en partnerskabsaftale 
med LF Skilte, så der var en god kontakt i 
forvejen, som jeg gerne ville udnytte,” 
siger Allan Bjeld. 
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CASE

Transport- 
virksomhed
forbedrer 
bundlinjen
med praktikanter
”Det er tidskrævende, men bundlinjen er 
positiv – også den økonomiske,” siger 
direktør, Karsten Kjær, der er indehaver af 
transportvirksomhederne WUXUS og De 
Danske Vognmænd. I 10 uger har han haft 
glæde af ni praktikanter fra Zealand. 

”Jeg kender de første 30 små og mellem-
store virksomheder, der ville have glæde 
af praktikanter på den her måde. Jeg kan 
klart anbefale det,” siger Karsten Kjær.

Karsten Kjær har i to år benyttet sig af 
praktikanter fra Zealand og har gode 
erfaringer med det. I denne omgang har 
han to logistikøkonomer og fem multime-

diedesignere under sine vinger, og han får 
blandt andet en hjemmeside, et redesign 
af en anden hjemmeside, en designmanu-
al, markeds undersøgelser og en social 
mediestrategi ud af det. 

Mindre kan også gøre det – man kan nøjes 
med en enkelt praktikant – men Karsten 
Kjær lægger vægt på, at de studerende kan 
supplere hinanden. Eksempelvis logistisk-
økonomer og multimediedesignere.

De studerende glæder sig over at opleve, 
hvordan deadlines får en helt anden og 
vigtig betydning, end når man ’blot’ er 
studerende: 

”Vi finder ud af, hvordan det er at have 
rigtige deadlines. Det, vi laver her, bliver 
rent faktisk brugt, og vi er i en konstant 
dialog med en chef, der skal bruge
det, vi laver,” fortæller Mads Mulbjerg, 
der læser til multimediedesigner.

Karsten Kjærs erfaring med praktikanter 
er, at der skal en del mikroledelse til. Men 
på spørgsmålet om, hvorvidt han kunne 
finde på at tage praktikanter ind igen til 
næste år, kommer svaret prompte:

”Ja. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Vi er 
klar!”
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CASE

Studerende 
udvikler 
fremtidens 
sunde mad

→ Studerende fra Ernæringsteknolog eksperimenterede 
med forskellige retter med sojabønner som proteinkilde,  
da der var inspirationsdag for storkøkkener på Zealand.

“Vi giver de studerende en mulighed for 
gøre deres egne erfaringer med et 
vegetabilsk produkt som sojabønner,
så de i fremtiden kan påvirke storkøkke-
nerne til at bruge flere vegetabilske 
produkter.”

Det fortæller underviser Anne Marie 
Fuglsang-Damgaard fra Ernæringstekno-
loguddannelsen på Zealand om en 
inspirationsdag for storkøkkener.

På dagen lavede studerende fra Ernæ-
ringsteknolog smagsprøver på sojabønner 
som proteinkilde til målgrupperne børn, 
unge, voksne og småtspisende ældre.

Ud over smagsprøverne holdt studerende 
oplæg om, hvorfor sojabønner er ernæ-
ringsmæssigt interessante, og det blev 
diskuteret, om sojabønner er velegnet til 
mad- og måltidsproduktion.

Administrerende direktør Søren Meng 
Nordby fra virksomheden Soy4you 
fortalte om de produkter, som de stude-
rende arbejdede med.

“Sojabønner indeholder så mange 
fortræffelige egenskaber og har en 
sundhedsmæssig profil, der er lige i øjet i 
forhold til tidens trends. Med sojabønnen
kan man uden en mærkelig bismag lave et 
produkt, der ligner kød, og som er et godt 
alternativ til kød, fordi sojabønner er 
sundere og mere bæredygtige,” siger 
Søren Meng Nordby.

Formålet med at lade de studerende 
prøve sig frem med sojabønner er, at de 
får mere viden om at bruge et vegetabilsk 
produkt i deres madlavning og på den 
måde får lyst og mod til at afprøve det 
yderligere, siger Anne Marie Fugl-
sang-Damgaard, Zealand.

“De studerende laver næringsberegninger, 
og på den måde ser de, at man kan få sit 
proteinbehov dækket, selvom man bruger 
vegetabilske produkter i stedet for kød,” 
siger underviseren.

Også Soy4you tager noget nyt med sig fra 
inspirationsdagen. 

“Som virksomhed får vi noget med hjem, 
som vi kan bruge til at forbedre vores 
produkter, når vi er ude og tale med 
brugere som her. Det gør, at vi kan udvikle 
vores produkter, og at vi kan målrette 
vores kommunikation og vores budska-
ber,” fortæller Søren Meng Nordby.

“En af de studerende spurgte mig om, 
hvorfor vi ikke angiver næringsindholdet i 
vores produkter, når de er opløst. Det har 
vi slet ikke tænkt over, og det kan godt 
være, at det skal tilføjes på vores 
produkter som en ekstra service. Diskus-
sionen af mad til småtspisende ældre og 
energiprocenten i vores produkter var også 
interessant. Vores produkt er næsten for 
sundt til den målgruppe, og måske skal vi 
lave noget, der passer bedre til dem.”

Blandt gæsterne til inspirationsdagen var 
Sisse Sejer fra Orø Skole og behandlings-
hjem, Per Musiat fra Næstved Madservice 
og serviceleder Lise Hansen og faglærer 
Maj-Britt Duus fra Zealand Business 
College. Flere af dem gav udtryk for, at de 
ville afprøve sojaprodukterne i deres 
køkkener.

“Særligt pitabrødet og bøfferne imponerede mig,” fortæller administrerende direktør Søren Meng Nordby fra Soy4you.
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CASE

Studenter- 
medhjælpen
er en 
arbejdsressource

"Studentermedhjælpen er en arbejds-
ressource for os, og samtidigt er det en 
måde at knytte en dygtig medarbejder til 
os, inden deres uddannelse er afsluttet,” 
lyder det fra filialdirektøren i Sparekassen 
Sjælland i Roskilde, Allan Markussen. 

Efter blot en uge ansatte han sin prakti-
kant, finansøkonom-studerende Michala 
Meldal, som studentermedhjælp, og efter
endt uddannelse, begynder hun som 
trainee.  

”Studenterarbejdet er en mulighed for 
Michala, men det er bestemt også en 
mulighed for os. Ved at have en studen-
termedhjælp, kan vi, uden forpligtelser,  
se en fremtidig medarbejder an,” siger 
filialdirektøren.

Allan Markussen beskriver Michala 
Meldal som en usædvanlig dygtig 
medarbejder og vurderer, at hendes
teoretiske baggrund fra uddannelsen til 
finansøkonom er en stor fordel for 
banken.

”Teorien er på plads. Det, vi lærer hende, 
er at bruge den i praksis,” siger Allan 
Markussen. 

24-årige Michala Meldal er allerede som 
studentermedhjælp under oplæring til i 
fremtiden at kunne varetage kunderådgiv-
ning inden for pension, forsikring og bolig. 
Ligesom hun allerede nu varetager 
kontilukninger og -åbninger og andet 
forefaldende arbejde.

”Mit mål er at blive privatkunderådgiver, 
og jeg er allerede nu ved at lære at rådgive 
i køb af bolig og investering i pension. Men 
jeg tømmer også postkasser, henter frugt 
og sørger for, at der er kaffe i automaten,” 
fortæller Michala Meldal.

Allerede på sit andet semester blev hun 
ansat som studentermedhjælper hos en 
ejendomsmægler, hvor hun passede 
butikken om søndagen fra 10-15. Knapt
et år efter begyndte hun som praktikant i 
Sparekassen Sjælland, og er nu studen-
termedhjælp, indtil hun er færdiguddannet 
og kan starte som trainee.

Kunderådgiver Pernille Rømer Hansen (tv.) guider jævnligt Michala Meldal, 
der er studentermedhjælp og snart bliver trainee i banken.
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CASE

Studerende 
sætter gang i 
håndværker- 
virksomheds
digitale drøm

→ ST LÅSE OG ALARM gik med ønsket om at skifte 
deres analoge fremgangsmåder ud med mere digitaliserede 
arbejdsgange. Men tiden og ressourcerne var ikke til det. 
Christina Lykke Larsen, en administrationsøkonom,  
gav under sin praktik virksomheden en grundig indføring  
i den digitale verden.

Praktikant med anden faglighed
I den sidste del af uddannelsen til 
administrationsøkonom venter et 10 ugers 
praktikophold i en selvvalgt virksomhed. 
For Christina Lykke Larsen blev den 
mindre virksomhed ST Låse og Alarm i 
Vordingborg stedet, hvor hun kunne få lov 
til at udfolde sig fagligt.
 
Hun havde heller ikke været i den mindre 
virksomhed længe, før hun fornemmede, 
at de var klar til at gøre op med den vante 
vej og prøve en ny:

“ST Låse & Alarm har været et sted med 
lyst til forandring. For mig at se, er der i en 
mindre virksomhed kortere vej fra ord og 
handling. Jeg delte kontor med chefen, 
Bo, og kunne derfor hele tiden vise dem
alle, hvad jeg sad med,” siger Christina 
Larsen.

Store gevinster for mindre virksomheder
Der var heller ikke megen betænkningstid i 
at tage imod Christina, selvom hendes 
faglige baggrund ikke som udgangspunkt 
matchede praktikvirksomhedens.

“For en mindre virksomhed kan der være 
store gevinster i for eksempel at bruge 
digitale værktøjer til at optimere den 
vante måde, man gør tingene på. Og det 
er jo gratis og uforpligtende at få en 
studerende i praktik, der kommer med den 
nyeste viden om for eksempel nye digitale 
værktøjer og prøver af, hvordan vi kan gøre 
forretningen mere effektiv i praksis og 
udfordrer vanetænkningen,” siger Bo Bech 
Reitoft, indehaveren af ST Låse og Alarm, 
og konkluderer:

“Der er meget at vinde og næppe noget at 
tabe for en virksomhed ved at tage en 
praktikant ind i 10 uger – uanset om man 
er en stor, mellemstor eller helt lille 
virksomhed.”

Tager godt imod en praktikant
For Bo Bech Reitoft, var motivationen for 
at modtage en praktikant fra Zealand med 
en anden faglighed end hans egen styret af 
en mission om at fremtidssikre virksomhe-
den.

“Christina kom med friske øjne og et 
andet udgangspunkt end vores. Hun 
kunne derfor sætte spørgsmålstegn ved 
den måde, vi gjorde tingene på. Og så 
havde jeg længe gået og tænkt på 
kalenderstyring. Så det var rart at få et 
skub i gang hen mod den digitale
verden,” siger Bo Bech Reitoft.

Zealand udruster de studerende med 
nyttig værktøjskasse
Zealands fokus som videregående 
uddannelsesinstitution ligger på virkelige 
problemstillinger, så studerende er klædt 
på fra start – og allerede i praktikfasen 
– til at indgå i erhvervslivet.

Christina fremhæver også, at uddannelsen 
som administrationsøkonom har udbygget 
hendes faglige værktøjskasse ved at give 
hende noget håndgribeligt og brugbart, der 
tilmed kunne anvendes med det samme:
“Uddannelsen er meget anvendelig og i 
denne sammenhæng gav særligt valgfaget 
Digital Track mig praktiske redskaber, som 
jeg med det samme kunne bruge i 
digitaliseringsprocessen hos ST Låse og
Alarm,” siger Christina Lykke Larsen.

Bro mellem uddannelse og erhvervsliv
Adjunkt Morten J.W. Hansen har undervist 
Christina. Han peger på, hvordan stude-
rende kan komme ind og gøre en forskel 
for virksomhederne – her og nu:

“Til små og mellemstore virksomheder 
kan vores studerende bidrage med en 
bred, administrativ profil og håndtere 
udfordringer, der spænder over så 
forskellige fagområder som bogføring, 
kommunikation,  udbudsmateriale f.eks. 
til offentlige udbudsrunder, retssikkerhed 
og persondatahåndtering, projektstyring
og implementering inden for både 
organisationsforandringer og IT, samt 
diverse HR-opgaver,” siger Morten J.W. 
Hansen.

Positive tilbagemeldinger
Studerende fra Zealand har generelt fået 
meget positive tilbagemeldinger fra deres 
praktiksteder, og det viser sig, at prakti-
kanterne vokser med opgaverne.

“De er heller ikke bange for selv at 
efterspørge nye arbejdsopgaver undervejs. 
Praktikanternes vilje og evne til at opsøge 
nye opgaver var også en af de mest 
efterspurgte elementer fra praktiksteder-
ne og et af dem, hvor praktikanterne fik 
mest ros for deres indsats under vejleder-
nes praktikbesøg. Praktikstederne drager 
også fordel af, at praktikperioden måske 
er det største højdepunkt for vores 
studerende i deres tid på administrations-
økonomuddannelsen og noget, de virkelig 
ser meget frem til,” forklarer Morten J. W. 
Hansen.

Det gode match: En administrations-
økonomstuderende og ST Låse og Alarm
De 10 ugers intense samarbejde mellem 
praktikanten fra Zealand og ST Låse & 
Alarm har lagt fundamentet til en 
bæredygtig fremtidssikring af den mindre 
håndværkervirksomhed.

“Det er en løbende proces, når man 
bevæger sig fra traditionelle arbejdsgange 
til nye digitale metoder. Man skal være 
bevidst om, at der går lidt tid, før man kan 
se de gode resultater rulle derudaf – men
de kommer!” 
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CASE

Studerende 
udvikler 
og fornyer 
produkter

→ Studerende fra uddannelsen Innovation og 
entrepreneurship har løst en opgave for The Whole 
Company – kendt for blandt andet Castus frugtstænger  
og Fredsted te – og udviklet to nye produkter.

“GO’MORGEN BID” – en mættende 
morgenbar og et sundere alternativ til 
andre typiske morgensnacks til mænd 
mellem 25 og 55 år på farten – og 
tepinden “T-SPOON” – der ikke drypper 
eller sviner på anden vis – som erstatning 
for teposen. 

De to koncepter blev resultatet af et ti 
uger langt samarbejde mellem 15 stude-
rende fra Innovation og entrepreneurship 
på Zealand og holdingselskabet The 
Whole Company i Køge, der blandt andet 
er kendt for Castus frugtstænger og 
Fredsted te. 

The Whole Company havde bedt de 
studerende om at se på deres produkter 
og komme med innovative bud på nye med 
udgangspunkt i virksomhedens eksisteren-
de kompetencer og forretningsmodel.

“Jeg er imponeret og synes, at de er nået 
meget længere, end man kunne forestille 
sig. Forløbet har været veltilrettelagt,” 
siger Sales Director Lars Uglebjerg Olsen 
fra The Whole Company.

Tepinden “T-SPOON”
Han fremhæver processen på idéplan med 
målgruppe-og markedsføringsanalyse som 
god, men at det selv for garvede folk kan 
være svært at vurdere, om et koncept kan 
fungere i praksis – for eksempel når det 
kommer til produktion.

“De to koncepter vil komme til at ligge og 
spøge i vores afdeling for produktudvik-
ling, og de er så spændende og sjove, at 
enten arbejder vi videre med dem i deres 
nuværende form, eller også bliver de 
indarbejdet i noget af det, som vi allerede 
er i gang med,” fortæller Lars Uglebjerg 
Olsen.

Frie hænder giver stejl læringskurve
Morten Jørgensen og Daniel Mahler, der 
studerer Innovation og entrepreneurship, 
har haft rollen som projektledere gennem 
forløbet, og det har givet dem meget. 

“Det har overrasket mig, hvor meget vi har 
fået lov til at styre processen selv,” siger 
Morten Jørgensen.

“Det giver noget andet at komme ud i 
virkeligheden. At en virksomhed siger:  
‘Løs det her, for det er noget, vi kan bruge’ 
fremfor at arbejde med en fiktiv virksom-
hed og et teoretisk projekt. Det her er 
mere praksisnært, og vi lærer sindssygt 
meget af, at det er praksisnært,” fortæller 
Daniel Mahler.

Fokus på egen virksomhed og innovation i 
eksisterende virksomheder
Innovation og entrepreneurship er en 
professionsbachelor-uddannelse, og 
samarbejdet med The Whole Company 
tager udgangspunkt i de studerendes fag 
og viden.

“Projektet indeholder tværfaglighed, 
projektledelse og samarbejde og er et 
godt eksempel på resultatet af den 
undervisning og de processer, som vi 
arbejder med på denne uddannelse, hvor 
vi både har fokus på start af egen 
virksomhed og innovation i eksisterende 
virksomheder,” siger underviser Stine 
Mortensen fra Innovation og entrepreneu-
rship.

Morten Jørgensen og Daniel Mahler fra Innovation og entrepreneurship.

“GO’MORGEN BID” – de studerendes bud på en morgenmad til mænd mellem 25 og 55 år på farten.
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CASE

Studerende 
vinder ved 
Danish 
Entrepreneurship 
Award

→ Michelle, Nicolai, Jonas og Martinus, der studerer  
til multimediedesigner, vandt Videopitch-konkurrencen ved 
Danish Entrepreneurship Award 2018 for deres video  
The Lonely Sock.

6700 innovative unge var torsdag samlet 
til en dag fyldt med gåpåmod og kreative 
idéer til Danish Entrepreneurship Award 
2018, hvor fire studerende var kommet på 
en rigtig god idé.

Idéen, som blev præsenteret i deres 
vindervideo løser et problem, de fleste 
kender til fra dagligdagen; nemlig de 
frygtede sokker, der bliver væk fra 
hinanden under vask, og nu kan de glæde 
sig til præmien, der er tre timers sparring 
og rådgivning hos Kirsten Von Wildenradt 
fra KALB Kommunikation og Jeppe Søe, 
foredragsholder og kommunikationsråd-
giver.

Smart idé til hverdagen
Michelle Reneé Molter Østergaard, 
Nicolai Kilhof, Jonas Larsen og Martinus 
Mortensen har fundet på en løsning, der 
gør hele processen omkring vasketøj – og 
især strømper meget mere simpel:

“De fleste kender det at vaske tøj og 
nærmest frygte sokkerne. De bliver væk 
fra hinanden og fylder på tørresnoren. Vi 
har gjort hele processen mere simpel, hvor 
vi samler sokkerne i en vaskepose. 

Sokkerne er sat sammen, så de skal ikke 
matches senere, og de fylder mindre på 
tørresnoren,” fortæller gruppen efter 
sejren, og uddyber:

“Vi kunne godt forestille os at tage idéen 
videre. Det kunne være sjovt at se, hvor 
langt vi kunne trække den. Det kunne 
være sjovt at være sin egen chef – det 
tiltaler os helt klart. Vi har brugt i dag og 
deltagelsen i Videopitchkonkurrencen som 
en måde til at se om vi havde fat i noget. 
Om vi var på rette spor. Vi har fået rigtig 
god respons og det giver blod på tanden.”

Video, video, video
I Videopitchkonkurrencen gælder det om 
at pitche og fortælle en god historie 
gennem digital formidling. De 19 deltagen-
de hold og deres videoer blev bedømt på 
deres gode idé og den måde, de har 
formidlet den på i videoform.

Danish Entrepreneurship Award 2018 er 
arrangeret af Fonden for Entreprenørskab i 
samarbejde med Fredericia Kommune, og 
er en del af Global Entrepreneurship 
Week Denmark.

Brug for friske øjne på opgaver eller 
projekter?
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CASE

Vinderforslag: 
Telenor  
Marathon

Fire studerende fra uddannelsen til 
serviceøkonom løb med sejren, da Spartas 
udsendte jury skulle kåre det bedste 
forslag til markedsføring af 40-årsjubila-
ren Telenor Copenhagen Marathon 2019. 
Ud af 11 grupper, der alle har arbejdet 
intenst i over en måned med at lave det 
bedste markedsføringstiltag for løbet, 
valgte Spartas jury ‘Kina-gruppen’.

“Det er en rigtig god og meget konkret, 
direkte implementerbar ide, gruppen er 
kommet op med. Ideen er at integrere 
Telenor Copenhagen Marathon 2019 som 
en del af pakkerejser til kinesiske turister. 
Det er begrænset, hvor mange nye del - 
tagere, der kan findes i Danmark – derfor 
er det internationale marked oplagt,” siger 
Adam Hansen og Cecilie Lusty, projekt-
leder og brandansvarlig i Sparta.

Vindergruppen består af de fire service-
økonom-studerende, på den internationa-
le linje; Denis Yahiaoui, Yo Hong, Ivan 
Shelkov og Diogo Rodrigues. Bag gruppen 
står Cecilie Lusty og Adam Hansen fra 
Sparta.

Studerendes input er en øjenåbner
“Vi har fået en masse nye ideer med hjem 
i kufferten fra de studerende – men endnu 
bedre, så har vi fået en del konkrete 
forslag til videreudvikling af de spor, vi 
allerede er inde på. Det er lige til at gå 
hjem i virksomheden og implementere. 
Det er ikke sidste gang, vi indgår i et 
case-samarbejde,” uddyber Adam og 
Cecilie.
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Kontakt os for en uforpligtende samtale. 

Anders Ullerup Torpegaard
Specialkonsulent, Udviklingsleder
ator@zealand.dk
+45 50762708

Anne-Kathrine Skadhauge
Praktikkoordinator
ansk@zealand.dk
+45 50762628

Kontakt

Om os

Zealand – Sjællands erhvervsakademi er 
en videregående uddannelsesinstitution. 
Det er vores vision at uddanne ambitiøse 
studerende, som vil og kan gøre en forskel 
for regionens erhvervsliv. 

Vi uddanner praktikere, som former 
fremtidens erhvervsliv.  

Med en praktiker får din virksomhed en 
konkurrencedygtig, digitalt dygtig kandidat 

med stærke samarbejdsevner. Samarbej-
det mellem praktikeren og virksomheder-
ne begynder allerede under uddannelsen, 
hvor de studerende er i praktik eller løser 
cases. 

Du har mulighed for at få inspiration 
udefra og friske øjne på jeres rutiner.   

Vi kan hjælpe dig med at finde en ny 
praktikant, en studentermedhjælper eller 
få et helt hold af studerende til at løse 
konkrete opgaver for din virksomhed.

Zealand er tæt på erhvervslivet i hele 
regionen med de 6 afdelinger i Køge, 
Nykøbing Falster, Næstved, Roskilde, 
Slagelse og Holbæk. 

Vi skaber job, vækst og konkurrenceevne 
– i regionen og i Danmark. Vi udfører vores 
opgave sammen med virksomheder, 
videnscentre og uddannelsesinstitutioner 
samt væksthuse og vækstcentre i hele 
regionen.

→ Savner din virksomhed friske øjne på opgaver eller 
projekter? Så indgå i et casesamarbejde eller få en 
studerende i praktik. Vi samarbejder 

årligt med mere end  
1000 virksomheder 
i Region Sjælland.



zealand.dk

Her finder 
du os

Slagelse

Holbæk
Roskilde

Næstved

Nykøbing F.

Køge
Anders Larsensvej 7-9
4300 Holbæk
5076 2600
holbaek@zealand.dk  

Campusbuen 23
4600 Køge
5076 2600
zealand@zealand.dk  

Uddannelsesvej 22
4600 Køge
507 62620
koege@zealand.dk  

Bispegade 5
4800 Nykøbing F.
5076 2640
nykoebingf@zealand.dk  

Femøvej 3
4700 Næstved
5076 2640
naestved@zealand.dk 

Maglegårdsvej 2
4000 Roskilde
5076 2630
roskilde@zealand.dk 

Bredahlsgade 1A
4200 Slagelse
5076 2650
slagelse@zealand.dk

Der er meget at vinde og intet at tabe for 
en virksomhed ved at tage en praktikant 
ind i 10 uger – uanset om man er en stor, 
mellemstor eller helt lille virksomhed.


