
Nyuddannet kandidat:  
Sprog- og kulturkompetencer som fundament i arbejdslivet  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Hej jeg hedder Emma, jeg er 25 år og jeg er pr 1/7 blevet færdig med min kandidat fra CBS og pr 14/8 er jeg begyndt som Communication Consultant hos DSV i Hedehusene. Og jeg er her som sagt for at fortælle lidt om, hvordan jeg har oplevet at skulle møde erhvervslivet 
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Disposition 
 

 
 

• Tilvalg og fravalg i mit uddannelsesforløb 
 

• At blive klar til at møde jobmarkedet 
 

• At møde jobmarkedet  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Jeg vil starte med at fortælle lidt om mit uddannelsesforløb og om hvorfor jeg tog de valg, jeg nu engang gjorde undervejs. Derefter vil jeg komme lidt ind om de ting, som var med til at gøre mig klar til at skulle møde jobmarkedet og så vi jeg slutte af med at fortælle lidt om, hvordan jeg så følte det at søge jobs og få arbejde.



3 | DSV - Aarhus, 25 September 2017 

Emma  
Uddannelsens vej  

• Copenhagen Business School: 
• MA International Business Communication, 

Multicultural Communication in Organisations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Syddansk Universitet, Odense:  
• BA International Virksomhedskommunikation, 

Engelsk og Spansk  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Jeg læste min bachelor på Syddansk universitet i Odense, i International virksomhedskommunikation med Dansk og engelsk. Jeg valgte den uddannelse, fordi jeg havde haft masser af sprog på gymnasiet, og ville rigtig gerne fortsætte med mere end engelsk. Derfor opfordrede en studievejleder mig til at få sproget ind i en erhvervskontekst. Og det var jeg glad for. Fordi efter 3 år på SDU havde jeg så fundet ud af, at jeg faktisk var mest interesserent i sproget i erhvervskonteksten, og mere specifikt i kommunikation som disciplin. Jeg var mere interesseret i, hvordan man bruger sproget mere end sproget i sig selv. Så jeg søgte ind på International Business Communication, MCO på CBS – og kom ind. 
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Fra SDU til CBS  
Om at skifte 

Mange faktorer spillede ind  
• Jeg havde læst 3 år, men vidste ikke 

hvordan, jeg skulle sætte ord på mine 
kompetencer 

• Jeg kunne ’sælge mig selv’ til en 
arbejdsgiver  

• CBS satte fokus på den 
erhvervsorienterede del af 
kommunikation 
 

Om arbejdsløsheden  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der var selvfølgelig flere grunde til jeg skiftede, men den som i dag står absolut klarest er at jeg ikke havde selvtilliden til at skulle søge et job. Jeg vidste ganske enkelt ikke, hvad jeg kunne sælge mig selv på til en arbejdsgiver. Og det tror jeg er ret generelt for ’min slags’ – i hvert fald blev ingen af dem, jeg talte med på mit studie, på SDU og læste. Dermed ikke sagt, at jeg ikke var glad for SDU – for det var jeg helt bestemt langt at vejen. På CBS endte jeg i et studiemiljø, hvor jeg følte at de var klar over lige præcis den udfordring jeg stod med. Der var og er igangsat mange initiativer til at hjælpe de studerende med at bygge bro til arbejdsmarkedet. Og det vil jeg gerne eksemplificere ved at fortælle lidt om det, som jeg synes var gav det største afkast eller boost: Brobygning 
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Brobygning 
 

 
• 30 studerende  
• Personlighedstest  
• Træne elevator pitch  
• Speed-dating med virksomheder  
• Feedback fra erhvervslivet  

 
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Brobygning er et initiativ som indtil nu har kørt ca 2 gange på studieår. Studienævnet ar et samarbejde med en konsulent, som arbejder med netop det, jeg personligt stod og følte, jeg manglede: et klarsyn over mine kompetencer. Derefter er der så omkring 5-6 eftermiddage, hvor man mødes med konsulenten Lone, og både i plenum og på egen hånd taler om forskellige ting, som relaterer sig til erhvervslivet. Det gennemgående fokus er, at vi som studerende ska blive klar over, hvordan kombinationen af vores professionelle evner og vores personlige kompetencer er dét, der gør os unikkeSom en af de først ting tager man en personlighedstest, som man får individuel feedback på. Det danner så rammen for, ver deltagers personlige kompetencekort. Efter det, bliver vi så trænet i at give en elevator pitch. I forskellige længder, som kulminerer i at de skal præsenteres til et speed-dating event med repræsentanter fra erhvervslivet. Pitchen sal ikke være mere end 1 minut, for at man som person når frem til dét, der er ens personlige kombination af personlighed og prof evner. Til speed dating kommer der så 15 praktikere, som man får 5 minutter til pitch og feedback. Og det særlige ved det, er at 1. få at vide man bliver bekræftet i, at man kan bruges i erhvervslivet og at ens personlige kompetencer i høj grad også spiller ind, når man søger jobbet. Og så hører man det fra hestens egen mund
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Fra CBS til DSV  
At sætte sine kompetencer ind i en kontekst 

Communication consultant  
• Jeg kommunikerer til mange forskellige kulturer 

i en stor organisation via mange forskellige 
medier.  

 
Jeg blev ansat fordi:  
• Sikker og ærlig omkring hvem jeg er, hvad jeg 

kan, og hvilke styrker og begrænsninger det 
indebærer.  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Og det gav mig blod på tanden til at begynde min jobsøgningsproces mens jeg skrev speciale. Jeg blev undervejs i skrivningen kaldt til 1 samtale, hvor jeg ikke fik jobbet, og lige efter vi havde afleveret, gennemgik jeg en ansættelsesproces hos DSV i hedehusene, hvor jeg fik jobbet og startede pr 14/8. De søgte en multimedia communicator, som kunne skrive engelsk og som havde en organisatorisk forståelse.  Ud fra min kompetenceprofil på studiet på CBS, er det ret præcist dette, jeg er uddannet til. Jeg er med til at kommunikere til mange kulturer i en stor organisation. Da jeg forleden spurgte min chef hvorfor jeg fik jobbet sagde hun, at jeg virkede sikker og ærlig omkring, hvem jeg er og hvad jeg kunne – og hvad den kombination gør mig i stand til – og hvordan den begrænser mig. Generelt kan jeg se, at dem fra mit studie, som har fået job hurtigt, er som som har engageret sig ud over studiet, enten vha studierelevant frivilligt engagement eller som har haft studiejobs- dem som har engageret sig ud over studiet



Jamen jeg troede jo, du skulle være 
arbejdsløs i et halvt år eller sådan 
noget” 

Svigerfar 

Vorführender
Präsentationsnotizen
MEN - da jeg så fik arbejde, hørte jeg så det her flere steder: … Det de mente var formegentlig ”Hvor er det flot du har fået arbejde så hurtigt” Men det er et udtryk for en skepsis jeg har mødt flere steder over kommunikationsstuderende. I løbet af mit studie mødte jeg også ofte: jamen mangler du så ikke noget kompetencegivende? 
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”Jamen, mangler du så ikke 
noget kompetencegivende?”  
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Den særlige udfordring for sprog, kultur og 
kommunikation 

 
 

• ”Jeg kan da allerede kommunikere, hvorfor skulle man uddanne 
sig i det?” 

 
 
•  Skepsis fra folk uden for branchen 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Og der står vi måske med en særlig udfordring inden for sprog og kultur og kommunikation – for det er noget alle synes, de kan, og hvorfor skal jeg så uddanne mig i det? Og netop derfor er det vigtigt, at vi kan sætte ord på den værdi, vi kan skabe en virksomhed.  Så jeg været udfordret omkring mit fag og i min jobsøgning fra folk uden for branchen fordi de ikke helt forstår, hvad jeg kan – 
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Det fylder mere at være nyuddannet end at være sproglig  
 

 
 
 
Det er min oplevelse, at efterspørgslen på kommunikation, sprog- 
og kulturkompetencer eksisterer, men som nyuddannet kræver det 
en indsats at komme ind på arbejdsmarkedet.  
 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
men i og med jeg søgte opslåede job, som eftersøgte mine kompetencer, følte jeg mig ikke udfordret på det. Det er min oplevelse, af eftersprøgslen efter kommunikation, sprog og kultur kompetencer eksisterer, men som nyuddannet kræver det en ekstra indsats at komme ind på jobmarkedet
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