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Hvorfor Business Danmark?

Som studerende er der mange ting, du skal have styr på. Derfor har vi i 
Business Danmark lavet dette karriereprogram specifikt til dig. 

Vi kender dit skoleforløb og sammen skal vi sørge for, at dine drømme 
om det perfekte studieliv, den fede praktikplads og ikke mindst drømme-
jobbet, bliver realiseret. 
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Bliv medlem 

med det samme
Få drømme-

praktikpladsen
Fra praktik til 

fastansættelse

Fagforening og  
dag pengeret

De bedste steder  
til de bedste  
kandidater

Bliv den  
bedste
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Til programmet har vi brugt vores store erfaring til at hjælpe studerende 
indenfor salg og marketing. Og vi er stolte af, at vi hvert år hjælper 
tusinder af studerende gennem deres studietid og ud i drømmejobbet, for 
derefter at være en god karrierepartner resten af tiden i deres arbejdsliv. 

Business Danmark er den eneste fagforening og a-kasse specialiseret 
indenfor salg og marketing. Vi har gennem mange års erfaring fået stort 
kendskab til og en enorm viden indenfor hele business segmentet i pri-
vate virksomheder, og vi er de førende for alle, der arbejder i branchen. 

God fornøjelse!

Fra praktik til 

fastansættelse
Bliv klar til 

arbejdsmarkedet
Jurister

og løn De første 100 dage

i arbejde

Vær fuldt
forberedt

Fuld sikkerhed og 
støtte

Arbejds-
glæde
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Business Danmark fagforening
Vi er specialister indenfor salg, marketing og rådgivning.
Kort opsummeret får du:
s Skræddersyet karriereprogram, der følger dig fra studiestart og ud 

gennem resten af din professionelle karriere.
s Juridisk hjælp til bl.a. løn, kontraktforhandling og hvis du kommer i 

strid med din chef.
s Kurser, netværksarrangementer og andre faglige events
s Kontante fordele på alt fra rejser og hoteller, til leje af sommerhus og 

bil, samt rabat på brændstof.
s Billige forsikringer, f.eks.  indbo og elektronik.

Business Danmark A-kasse
I vores a-kasse giver vi dig økonomisk tryghed, når du er færdig. Så 
kan du lede efter drømmejobbet uden at miste lejligheden. Derudover 
hjælper vi dig med at komme hurtigt videre med fokuserede rådigheds-
samtaler. 

Kort opsummeret får du:
s Gratis a-kasse mens du studerer – opbyg anciennitet til at få dag-

penge fra dag et, når du er færdiguddannet (medlem mindst et år).
s Få 13.323 kr. (før skat) om måneden mens du leder efter job.
s Indmelder du dig med under et år tilbage, får du først dagpenge efter 

en måneds karensperiode – dvs. du går glip af en måneds dagpenge.

som meDlem får Du
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s Gå ind på www.businessdanmark.dk/karriere og klik på ”meld dig ind”
s Send en sms til 1919 med teksten ”Karriere” og få en  opringning af en 

af vores dygtige konsulenter.
s Ring direkte til os på 3374 0200 mandag til torsdag  

08.30-16.00 og fredag 08.30 til 15.00
s Send en mail til karriere@businessdanmark.dk

For at være gratis medlem skal du blot opfylde 
følgende betingelser:
s Være optaget på en statsgodkendt uddannelse.
s Tjene under 223.596 kr. om året.
s Være under 30 år gammel.
s Du må ikke modtage anden offentlig ydelse (gælder ikke for bolig-

støtte og SU).
s Opfylder du ikke disse krav, så tag en snak med os, da det muligvis 

også kan betale sig for dig at være betalende medlem, selvom du 
studerer.

HvorDan Bliver jeg meDlem?



Det er afgørende at få den helt rigtige praktikplads 
I Business Danmark giver vi dig kompetenceskabende foredrag, som er 
100% fokuseret på, hvordan du får den bedste praktikplads.

Vi hjælper dig med at opbygge et stort professionelt netværk og giver 
dig gode råd til CV og ansøgning samt jobsamtalen. 

Alt det giver dig direkte værdi i din praktiksøgning og gør, at du forhå-
bentlig står som den bedste kandidat.

Praktikpladserne hænger ikke bare på træerne 
Det betyder ikke, du skal vælge hvad som helst. Der er flere ting du skal 
være opmærksom på, som f.eks.:
s Løn
s Arbejdsforhold
s Hvilket udbytte ønsker du fra virksomheden?
s Hvad er chancerne for fastansættelse efter praktikken?
s Hvilken branche har du interesse for?

Hertil kan du kan bl.a. benytte vores karrierehåndbog for  studerende, 
som guider dig gennem hele ansøgningsprocessen og meget mere til dit 
studieforløb og fremtidige job. 

få DrømmepraktikplaDsen

6 KARRIEREprogrammet







fra praktik til fastansættelse

Vi er med dig under din praktikperiode
Din praktikplads er en enestående indgang til erhvervslivet og vi ved, at 
en fastansættelse efter din praktikplads kan være i højsædet.

Grundet mange års erfaring har vi enormt kendskab til dit studie og ved 
præcis hvilke ting, der skal til for at sikre dig din fastansættelse efter 
praktikperioden er ovre. Der er mange om buddet til de gode stillinger, 
så her er det vigtigt, at man bliver den bedste kandidat.

Derfor tilbyder vi kompetenceskabende kurser og sparring med vores 
konsulenter til at gøre dig til den bedst mulige kandidat. Vi ved, at du har 
travlt, og derfor tilbyder vi vores foredrag gennem webinar, dvs. du kan 
få det hele med, hjemme fra din egen stue. Det eneste du skal, er at åbne 
din computer eller tablet. 

Webinaret – gør dig uundværlig
s Hvad har du indflydelse på og hvad kan du forberede hjemmefra?
s Gider vi at arbejde sammen med dig? Er der noget, der gør, at vi tæn-

ker WOW - han er en god investering?
s Det handler om, at din chef skal føle sig som det KLOGESTE menne-

ske i hele VERDEN for at have ansat dig.

Webinaret er programlagt, så det passer bedst muligt ind i dit studiefor-
løb og vil derfor give dig størst mulig værdi på det rigtige tidspunkt. Find 
info og yderligere oplysninger om vores webinars på www.businessdan-
mark.dk/karriere
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Direkte i arbejde
Når man går fra at være studerende, til at skulle i gang med arbejdslivet, 
er der mange ting, som kan virke udfordrende og uoverskueligt. 

Vi har valgt at gøre det så nemt som muligt gennem konkrete hjælpe-
værktøjer. Vores konsulenter står klar med rådgivning og vejledning, når 
du skal ud og søge job. 

Karrierehåndbogen for nyuddannede
I vores karrierehåndbog for nyuddannede finder du opskriften på den 
optimale jobsøgningsproces. Ved brug af denne håndbog lærer du bl.a.:
s At klarlægge dine jobmål.
s Optimal udnyttelse af LinkedIn.
s At skrive det perfekte CV og ansøgning.

Vores foredragsholdere hjælper årligt mere end 2.000 studerende med 
overgangen fra studieliv til arbejdsmarkedet. Så hold øje med vores fore-
drag, når du nærmer dig dimission. 

Som medlem af Business Danmarks fagforening og a-kasse er man beret-
tiget til dagpenge og andre fordelagtige tilbud som nyuddannet. Så sørg 
for at få meldt dig ind som gratis studiemedlem i god tid. 

Bliv klar til arBejDsmarkeDet
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Vi står sammen med dig hele vejen
Vidste du, at du kan være beskyttet af funktionærloven blot ved at op-
fylde en mindre række betingelser i dit studiejob?

Vi ved af erfaring, hvor vigtigt det er, at man er sikret at blive behandlet 
ordenligt, hvis der skulle opstå problemer på studiejobbet eller praktik-
pladsen. 

Juridisk dækning
Derfor er vores juridiske afdeling altså bag dig hele vejen, hvis der skulle 
opstå noget på din arbejdsplads. Dette inkluderer bl.a.:
s Opsigelse
s Klausuler
s Kontrakt
s Feriepenge

Du skal have den løn, du fortjener 
Når du engang er færdig med studiet og får sikret dig dit drømmejob, er 
vi eksperter indenfor dit fagområde, og kan derfor rådgive omkring, hvad 
du skal forvente at få i løn som handels- og markedsføringsøkonom. 

Du kan også selv gøre brug af lønstatistikken, som er vores online guide 
til hvad du kan forvente i løn som nyuddannet. 

jurister og løn
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Få den bedste start
Som nyuddannet i dit første job er det vigtigt at finde en  gylden middel-
vej mellem den gennemsnitlige medarbejder og overperformeren.

At overperforme kan resultere i stress og urealistiske forventninger hos 
din arbejdsgiver, men samtidig får du hurtigt en opsigelse i hånden, hvis 
du ikke yder som forventet i dit første job. 

Som nyuddannet skal du bruge viden om, hvordan du kommer bedst fra 
start på dit nye job, og derfor tilbyder vi vores webinar ”Karriereadfærd 
– de første 100 dage i dit nye job”. Her får du gode råd til, hvordan du 
bliver nr. 1 i din organisation og gør dig værdifuld hos chefen. 

Er du nysgerrig, så sørg for at få tilmeldt dig gratis, når du nærmer dig 
afsluttende eksamen.

De rigtige arbejdsforhold
Udover at forventningsafstemme din præstation på dit nye job, er det 
også vigtigt, at du sikrer dig de helt rigtige arbejds forhold.

Når du starter i et nyt job, anbefaler vi altid, at du:
s  Får gennemgået din kontrakt hos vores juridiske  

afdeling inden du skriver under – send en mail til  
jurpost@businessdanmark.dk

s  Hvis du ikke er 100% sikker på, hvad du er værd, så  
kontakt vores lønrådgivning – book en lønrådgivning på www.busi-
nesssdanmark.dk 

De første 100 Dage i arBejDe
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Markedsføringsøkonom
s  Marketingassistent
s  Marketing koordinator
s  Reklamekonsulent
s  Indkøbsassistent
s  Salgsassistent

Hvad kan du blive som handels- og markedsføringsøkonom?
Når du er færdig med din uddannelse og skal til at finde dit drømmejob, 
kan det måske godt virke en smule uoverskue ligt at finde rundt i junglen 
af forskelligartede jobopslag. 

Vi har undersøgt, hvad typiske studerende som jer ender med at arbejde 
med, men husk, alt er muligt, vi har blot klarlagt tendenserne fra vores 
viden. 

Handelsøkonom
s  Key Account manager
s  Logistikmedarbejder
s  Salgskonsulent
s  Koordinator
s  Indkøbskoordinator

Der er mange muligheder
Business Danmarks medlemmer, med samme uddannelse som dig, har 
mange forskellige titler, mange typer koordinator roller og salgsstillinger, 
og er ledere og specialister. 

Det handler med andre ord om at finde lige netop det job, der passer til 
dig.

Det Helt rigtige joB

 www.businessdanmark.dk/karriere      Business Danmark - Karriere
 Tel. 3374 0200      karriere@businessdanmark.dk
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