
BYG BRO TIL FREMTIDEN 
MED EN PRAKTIKANT
PROFESSIONSBACHELOR I INTERNATIONAL 
HANDEL OG MARKEDSFØRING



Et praktiksamarbejde er en oplagt mulighed for at få løst  
konkrete opgaver og samtidig møde en næsten færdiguddannet 
professionsbachelor i international handel og markedsføring, 
som kan se på virksomhedens salg, marketing, indkøb og  
supply chain med nye øjne. 

Med et praktiksamarbejde kan I få:

• Flere kræfter til at løse opgaver inden for bl.a. salg,
markedsføring og indkøb

• Mulighed for at prøve en eventuel fremtidig medarbejder
af i praksis

• Mulighed for at give en studerende værdifuld praktisk
erfaring.

De studerende skriver deres afsluttende bachelorprojekt for 
virksomheden i forlængelse af praktikforløbet. Bachelor- 
projektet er for virksomheden en god mulighed for  
fx at få belyst et særligt område, få gennemført en  
analyse eller få ekstra ressourcer til en aktuel  
udviklingsopgave.

Læs mere på

eaaa.dk

NYE IDÉER
NYE VINKLER
NY VIDEN



Læs mere på

eaaa.dk

HVILKE OPGAVER  
KAN PRAKTIKANTEN LØSE?
Her kan du se eksempler på praktikopgaver og bachelorprojekter:

• Udarbejdelse af strategi og markedsføringsplaner – fx for nye  
produkter eller nye markeder 

• Kundetilfredshedsanalyser på både det danske marked og europæiske  
markeder med efterfølgende handlingsplan 

• Markeds- og salgsanalyser på eksportmarkeder – fx i Kina, England, 
Australien, Spanien eller Tyskland

• Udarbejdelse af salgsstrategi, salgskoncept og salgsplaner 

• Organisationsanalyser og analyse af ledelse  

• Analyse og vurdering af supply chain, indkøbsstrategi og -rutiner

• Indgå i daglige opgaver i øvrigt.



OM UDDANNELSEN
Professionsbachelor i international handel og markedsføring er en  
overbygningsuddannelse på fx den 2-årige markedsføringsøkonom- 
uddannelse. Overbygningsuddannelsen tager 1½ år og kvalificerer til  
at arbejde med komplekse opgaver inden for primært salg, marketing, 
indkøb og supply chain – fx i stillinger som key account manager,  
salgssupport, marketingkoordinator, produktchef, indkøber osv.

Læs mere på eaaa.dk/ihm

SE HISTORIER OM  
PRAKTIKSAMARBEJDE
På vores hjemmeside kan du se korte videoer, hvor virksomheder og 
studerende fra forskellige uddannelser fortæller om deres oplevelser 
med praktiksamarbejde.

Se mere på eaaa.dk/praktik 



HVORNÅR OG HVOR LANG TID?
Praktikken begynder i august og varer 10 uger. I forlængelse af 
praktikken kan den studerende og virksomheden aftale, at det 
afsluttende eksamensprojekt udarbejdes for virksomheden.

GRATIS FOR VIRKSOMHEDEN
Den studerende modtager SU (Statens Uddannelsesstøtte)  
under hele praktikforløbet. Virksomheden har derfor ingen 
økonomiske forpligtelser til praktikanten. 

INTERESSERET?
Få mere at vide om muligheder og vilkår for praktiksamarbejde 
på eaaa.dk/praktik

Du er også velkommen til at kontakte vores karriere-
center på e-mail karriere@eaaa.dk eller telefon 7228 6060.



Sønderhøj 30
8260 Viby J
Tlf. 7228 6000
eaaa.dk


