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Kick-start your career 

Formål for projektet: 
Projektet har til formål at sikrer en større andel af de internationale studerende fra 

DTU bliver i Danmark og arbejder efter endt studie. Der har været fokus på at hjælpe 

dem med at komme i dialog med virksomheder såvel som at skabe et socialt studie-

miljø, da det kan væres svært som udefrakommende studerende at trives i helt nye 

omgivelser uden noget netværk. Projektets hypotese er, at internationale stude-

rende, som får hjælp/støtte til at blive karriereparate under deres uddannelse, vil 

have lettere ved at få deres første job. De virksomheder, som samarbejder med pro-

jektet og de studerende, viser at de er modne for at hente disse nyuddannede ind. 

Projektet har dermed til formål at skabe en bro mellem de studerende og virksom-

hederne under deres uddannelse. 

Derudover er der også udført arbejde for at forbedre de studerendes sociale miljø, 

da 31% har udtalt, at de vælger at rejse hjem på grund af mangel på et socialt net-

værk. For de første to semestre vil der skubbes på dette, bl.a. ved en ’buddy’ ord-

ning, hvor der også vil være træning i dansk sproget såvel som det strukturelle 

aspekt af Danmark. Derudover reklameres der for de sociale tilbud som DTU/pro-

jektet stiller til rådighed, da dette også kan hjælpe internationale studerende med at 

få indblik i den danske kultur. Målet er, at ved løbende at vise sociale og erhvervs-

relateret tilbud, vil de studerende blive motiveret for at prøve kræfter med både work-

shops og events både i relation til virksomhederne og det sociale, som kan fører til, 

at de starter job i Danmark. 
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Gennemførte tiltag: 

Match-making events 
For at skabe en dialog mellem virksomhederne og de internationale studerende blev 

der gennemført match-making events. Et af de populære tiltag, som der blev gen-

nemført for at komme i kontakt med de studerende, var basaren. Der blev gennem-

ført en studiejobs-basar, hvor vi inviterede flere virksomheder ud til DTU, som de 

internationale studerende fik mulighed for komme i kontakt med. Dette gjorde det 

muligt for de internationale studerende at stille faglige spørgsmål til virksomhederne 

og potentielt få et fagligt relevant studiejob.  

I forbindelse med genåbningen af Danmark efter Covid-19, var der meget omtale om 

den manglende arbejdskraft hos hoteller, restauranter og barer. Derfor arrangerede 

vi endnu en ’sutdiejobs-basar’, denne gang med Horesta, som er en dansk branche-

organisation over hotel-, restaurant- og turisterhverv. Disse erhverv var af stor inte-

resse hos de internationale studerende.  

Virksomhederne og de studerende udtrykte begge glæde ved disse basarer, og flere 

studerende fik skaffet sige et studiejob efterfølgende. Disse match-making events 

modtog stor ros, da både virksomheder og studerende var glade for at komme i dia-

log med hinanden.  

 

Personlig vejledning 

Udover match-making events blev de internationale studerende også inviteret til at 

få personlig vejledning i forhold til CV, ansøgninger og jobsamtaler. I midten af no-

vember 2021 blev de studerende også tilbudt yderligere vejledning hos Innovations-

chef på DTU miljø, Viggo Aaberg Kærn, til både speciale- og projektemner samt 

potentielle samarbejdsvirksomheder. 
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Her blev der stillet spørgsmål vedrørende hvilke specialiseringer, de studerende 

kunne overveje, hvordan de kommer i betragtning til et job, selvom de ikke mestre 

dansk sproget og generelt hvordan man navigerer i vejen ind på det danske jobmar-

ked. Vi har også afprøvet en model, hvor der i samarbejde med den studerende er 

etableret et forløb, der omhandler afklaring af kompetencer og ønsker hos den stu-

derende, match til potentiel vejleder for master projekt, udvikling af projektidé med 

fokus for job i konkrete virksomheder, dialog med virksomheder og set op af projekt 

med en virksomhed, hvor målet for alle er, at den studerende efterfølgende ansættes 

i virksomheden – såfremt både den studerende og virksomheden har været tilfredse 

med forløbet. Det er en model, som vi vil forsøge at videreudvikle. Værdien af sam-

talen var stor hos de studerende, og nogle spurgte endda efter en opfølgende sam-

tale. 

 

 

 


