
Jeg har været i praktik i forbindelse med 3. semester af min kandidatuddannelse i Æstetik og 
Kultur på Aarhus universitet. Min praktik har varet fem måneder, hvor jeg konstant er blevet budt 
nye udfordringer i takt med at jeg har lært virksomheden og dennes medarbejdere bedre at 
kende. Som praktikant i marketingafdelingen har jeg fået personlige ansvarsområder og 
arbejdsopgaver hvor jeg har fået mulighed for at afprøve de teorier jeg kender fra universitetet i 
praksis.  
 
Jeg har hovedsageligt arbejdet med kommunikationsopgaver på de sociale medier, i nyhedsbreve 
og hjemmesidetekster. Der har også været spændende ad. Hoc. opgaver som f.eks. undersøgelse 
af mulighed for at montere folie på vores varebiler. Samtidig har jeg fået frie tøjler til at afprøve 
”skøre” idéer - for eksempel i forbindelse med domicilsalg, hvor jeg lavede et palle-skilt, en 
konkurrence blandt de, der tilmeldte sig nyhedsbrevet og en reklame til montering på varebilerne.  
 
Jeg har en bachelor i Designkultur og økonomi og denne har jeg brugt i stor grad. Jeg har fået lov 
til at ”nørde” de designmøbler, der kom ind og fordybe mig i de designere og producenter der stod 
bag. Samtidig har jeg brugt min kandidatuddannelse i Æstetik og kultur til at undersøge emner 
som er oppe i tiden lige nu, som f.eks. Cirkulær økonomi. Vigtigst af alt er jeg blevet introduceret 
til en virksomhedsform, hvor der er plads til det individuelle menneske. Der er fokus på de 
personlige forhold – både internt medarbejderne imellem men også til kunderne. Jeg har været 
enormt glad for mit valg af praktisk/feltstudiested og følt mig som en vigtig del af virksomheden – 
ikke bare endnu en praktikant i rækken.  
 
Der har været plads til, at jeg har kunnet udvikle mine kompetencer inden for Photoshop og 
InDesign, jeg er blevet bekendt med SEO og har fået en god fornemmelse af hverdagen i en 
salgsvirksomhed.  
 
Mine erfaringer fra virksomheden skal munde ud i en organisationsanalyse af virksomheden. 
jkOffice har været en enormt god samarbejdspartner i denne proces. Der er blevet taget hensyn til 
behovet for skrivedage og har været rig mulighed for at afholde interviews, møder og generelt få 
information til min opgave.  
 


