
Har I skrivebordet fuld af opgaver, der enten ikke har været tid til, eller som kunne trænge til et par friske 
øjne? Står I over for planlægning af messer og events, udvikling af nye produkter eller koncepter for de-
sign og markedsføring? Så har vi et rigtig godt tilbud til jeres virksomhed.

IBA Erhvervsakademi Kolding har hvert år en lang række erhvervsakademistuderende, der stiller deres 
arbejdskraft til rådighed for virksomheder i 3 måneder eller mere.

Entrepreneur og designmanager (E-designer)

Jeg kombinerer 
min passion for 

mad og design hos 
Food Festival

Louise Richter Selko

E-designer &

 praktikant hos Food Festival

få en studerende i praktik



EntrEprEnEur og dEsignmanagEr (E-dEsignEr)

Studerende kan eksempelvis løse opgaver inden for:

•    Produkt- og forretningsudvikling
•    Markedsføring og sociale medier
•    Planlægning og gennemførelse af messer og events
•    Projektkoordinering
•    Planlægning og gennemførelse af design- og 
 logistikprocesser
•    Udvikling af koncepter inden for identitet og visuelle 
      løsninger 
•    Mindre grafiske opgaver 

Med et praktikforløb i jeres virksomhed får I en kompetent praktikant, 
der kan give en ekstra hånd med arbejdsopgaverne.

Desuden vælger den studerende oftest at skrive sin hovedopgave med 
udgangspunkt i en konkret problemstilling i virksomheden. Hovedop-
gavens indhold kan ligge i forlængelse af de opgaver, som den studer-
ende har beskæftiget sig med i praktikperioden eller omhandle et helt 
nyt område.

Praktikopholdet starter i januar eller i august og varer 3 måneder med 
fuldtidsbeskæftigelse. Inden start udarbejdes en aftale om praktikkens 
form og indhold, der godkendes af de involverede parter. Praktikop-
holdet er som udgangspunkt ulønnet.

Læs mere om uddannelserne på www.iba.dk

få hjælp til 
arbejdsopgaverne

Kontakt
Vil I have en studer-
ende i praktik, eller 
har I spørgsmål om 
praktikforløbet? 

Kontakt Jette Sørensen 
i Karrierecenteret på 
tlf. 72 11 82 43 eller 
mail jeso@iba.dk.

IBA Erhvervsakademi Kolding - Ålegården 2-4, 6000 Kolding - Tlf. 72 11 82 00 - www.iba.dk


