
Rundbordskonference: Fra student til ekspert 

 
Gyde Hansen (ISV) 

 

Fortid, nutid og fremtid mødtes på CBS – en stor oplevelse for alle 

  

Møde mellem tidligere og nuværende CBS’ studerende  

 

Det var imponerende, tankevækkende og rørende, da 21 forhenværende tyskstuderende mødtes med 

vores nuværende studerende. Som eksperter berettede de om deres arbejdsliv i Danmark, Sverige 

eller Tyskland i bl.a. HSH Nordbank,  Kommunikationsbureauet Reflekt, SAP AG, COWI, 

International Health Insurance danmark a/s, Delta Lloyd Gruppe, Lebensversicherung AG, 

Globalscandinavia, Ad hoc Translatørservice, Høiberg A/S, HV-Turbo i Helsingør, Wonderful 

Copenhagen, Rejsezonen Uhrskov og Perchs Thehandel. 

 

Eksperterne holdt indlæg om deres karriere og deres hverdag, og om de mange forskelligartede 

kompetencer, som de havde erhvervet sig, enten på CBS eller bagefter som et led i deres jobs. 

Eksperternes arbejdsområder dækker i dag bredt og omfatter ledelse af fx selvstartet virksomhed 

som kommunikationsrådgiver og/eller selvstændig oversætter, projektledelse med store 

ansvarsområder og hard-core oversættelse af tekniske tekster for meget krævende kunder, som fx 

Daimler Chrysler eller HV-Turbo. For nogle eksperter havde tysk været forudsætningen for at få det 

første job, men sproget havde efterhånden udviklet sig til et værktøj, som bare skulle fungere - 

andre igen, nogle endda tosprogede med tysk, har i dag intet med tysk at gøre, dvs. de skriver mest 

på dansk og engelsk.  

 

Ca. otte år efter afslutning af deres uddannelse havde de fleste af eksperterne fundet deres hylde – 

alt efter lyst og temperament – nogle gange efter at have afprøvet flere forskellige arbejdspladser. 

Alle virkede taknemmelige for det, de have lært på CBS, og generøst – ja nærmest kærligt – gav de 

deres erfaringer videre til de ca. 30 studerende, som viste stor interesse og spørgelyst.    

 

 
 



Ideen til rundbordskonferencen opstod i sammenhæng med mit projekt ”Fra student til ekspert”, 

hvor jeg for øjeblikket opsøger eksperterne på deres arbejdspladser og laver forsøg med dem. Det 

viste sig hurtigt, at de havde stor lyst til at besøge CBS, til at møde de nuværende studerende og til 

at se hinanden igen. Hedorfs Fondet støttede arrangementet - ”Hedorf macht’s möglich!” - og vi 

havde den glæde, at fondets formand, direktør Ole Wiberg deltog i konferencen.  

 

Gode råd fra eksperter til studerende 

 

Hvad var det så, eksperterne havde kunnet bruge af det, de havde lært på CBS? Hvad havde de 

måttet supplere med? Hvilke gode råd kunne de give vores nuværende studerende og alle os andre 

på CBS? 

 

 
 

Metoder var det vigtigste, de havde lært, og evnen til at tilegne sig ny viden lynhurtigt - at kunne 

sprog på et højt niveau, og - frem for alt - det, at kunne sætte sig ind i kommunikationssituationer. 

Som en af eksperterne påpegede: Kan man sproget og kan man læse kommunikationssituationen, så 

kan man også pakke ting ind, som måske er lidt ubehagelige; man er i stand til at gennemskue 

modtagerens interesser, og man kan vende situationer til win-win situationer for begge parter.  

 

Metode, struktureret tænkning, indfølingsevne, fleksibilitet, indblik i fagområderne jura, teknik og 

økonomi, en solid baggrundsviden og desuden sprog på højt niveau – både skriftligt og mundtligt - 

havde været de vigtigste færdigheder og kompetencer – samt en del nysgerrighed og gå-på-mod, 

men også disciplin og grundighed. De eksperter, som i dag er selvstændige og ledere, havde 

suppleret deres uddannelse på CBS med forskellige kurser i retorik og kommunikation, eller også 

med den meget intensive Tillægsuddannelse på Journalisthøjskolen i Århus.     

Hvad der havde manglet i uddannelsen, var især IT-værktøjer og oplysninger om arbejdsmarkedet.  

 

Og hvordan finder man sit drømmejob?  

 

Man skal finde ud af, hvad man er god til, og overveje, hvad man vil, men også, hvad man ikke kan 

holde ud at lave. Besøg på messer og vikarbureauer, samt DIEU-Service kan hjælpe til, at man får 



de første jobs. Og så skal man efter nogle eksperters udsagn ikke være bange for at markedsføre sig 

selv.  

 

Gode råd: Tænk bredt, sagde en ekspert, som havde startet hos Aldi, så udnyttet sit sælgertalent ved 

at sælge fisk, for så at ende i et drømmejob hos COWI. Livslang learning, sagde en anden. Man 

holder ikke op med at lære, når man har forladt CBS. Man skaber ofte selv sit eget job - hvis man 

altså forstår at gribe, udvikle og præsentere gode idéer. Networking blev nævnt af de fleste 

eksperter, og alle – eksperter som studerende begyndte straks at knytte kontakter på kryds og tværs 

– det var en ren fornøjelse at se, og det lover godt for fremtiden.  


