
Invitation til MatchMaking-messe på UCN 

Til jer, der søger talenter til 
praktikforløb i foråret 2023
Få en gratis stand som ramme for tre timers dialog med vores danske 
og internationale talenter fra UCN Teknologi og Business onsdag den 
12. oktober 2022 kl. 9.00 – 12.00. Praktikmessen foregår på UCN Cam-
pus Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV.  

Derfor skal I deltage!

Grib den oplagte mulighed for på en nem 
og tidsbesparende måde at finde dygtige 
praktikanter til foråret 2023. De ambitiøse  
studerende er klar til at tilbyde jer den ny-
este viden og et ungt perspektiv.

Med en praktikant ombord får I friske øjne 
på nye muligheder og kvalificerede bud på 
løsninger af udfordringer. De studerende 
kan analysere et for jer relevant emne via 
deres hovedopgave. Vælger I internatio-
nale praktikanter, kan de desuden tilføre jer 
sprog- og kulturkompetencer. 

Præg jeres fremtidige kolleger - giv gode 
råd om jeres jobområde, hvor I netop er 

eksperterne.

Udbyg jeres netværk med diverse brancher 
og UCN's undervisere. 

Tilmelding til messen
Tilmeld jer senest den 19. september 2022. 
Tilmelding foregår udelukkende via dette link
 - klik her. 

OBS: selv om en virksomhed eller organisa-
tion tidligere har deltaget, skal alle på ny til-
melde sig den enkelte messe.

Uddybende praktisk information følger her-
efter.  

Den 12. 
oktober 

2022

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l4kz1kohkk-6dQOX8QqEzOJ_brbyDV1DkTQPSI-WdqdURVJTV1UzSFlPSUpVSVk5UDhTWDVIQTc3Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l4kz1kohkk-6dQOX8QqEzOJ_brbyDV1DkTQPSI-WdqdURVJTV1UzSFlPSUpVSVk5UDhTWDVIQTc3Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l4kz1kohkk-6dQOX8QqEzOJ_brbyDV1DkTQPSI-WdqdURVJTV1UzSFlPSUpVSVk5UDhTWDVIQTc3Ny4u
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Disse uddannelser deltager 
MatchMaking afholdes halvårligt i marts og  
september. Det er dermed forskellige uddan-
nelser, der deltager pr. gang. Her er efterårets 
uddannelser samt antal studerende, der po-
tentielt deltager.

Byggeri, energi og miljø
Bygningskonstruktør - DK: 63 og INT: 19 
El-installatør - DK: 12
Energimanagement online - DK: 13 
Energiteknolog -DK: 8  

 
Eksport, salg og markedsføring

Markedsføringsøkonom - DK: 117 og INT: 28 

IT, programmering og design
Automationsteknolog - DK: 17 og INT: 10 
Datamatiker - DK: 18
Designteknolog - DK: 55 og INT: 29 
It-teknolog - DK: 26 
Multimediedesigner - DK: 20 og INT: 30 
Softwareudvikling - DK: 4 og INT: 30 

Industri og produktion
Produktionsteknolog - DK: 17 

Økonomi og administration
Administrationsbachelor - DK: 45
Financial controller - DK: 26 
Finansøkonom - DK: 132  

Hvad kan praktikanterne bidrage 
med fagligt? Hvad er praktik-
kens varighed og starttidspunkt?
I finder nemt alle svarene på vores vedhæf-
tede faktaark, der er inddelt pr. uddannelse. 

Krav til praktikvirksomheder
Praktikkens formål er, at vores studerende læ-
rer, hvordan det er at arbejde i en virksomhed. 
UCN har derfor nogle krav til praktikstederne:

Der skal være opgaver svarende til en fuld-
tidsstilling (37t./ugt.).
Vi forventer, at praktikanten møder ind fysisk. 
Enkelte hjemmearbejdsdage kan aftales.
Der skal være tilknyttet en kontaktperson, 
der er ansvarlig for praktikanten.

 

Program for MatchMaking

08.00 - 09.00
Ankomst og opstilling af stand 

09.00 - 12.00
Messen er åben 

12.00 - 13.00
Sammenpakning af stande, frokost & net-
working 

Kort og godt i praksis
Alle praktikopslag skal uploades i vores UCN 
Jobportal. Det tager blot 5 minutter. Her kan I 
også uploade fx studiejobs og dimittendjobs.

En stand er ca. 2x2 meter.

Vi byder på kaffe, te og vand undervejs og 
afslutningsvist frokost & networking.

Under arrangementet vil der være en foto-
graf til stede, der både filmer og tager stem-
ningsfotos til diverse markedsføring. 

Faglige organisationer er velkomne til både 
at promovere tilbud samt bistå med råd og 
vejledning.

Spørgsmål? 
Kontakt gerne karriere@ucn.dk   

Den 12. 
oktober 

2022

https://jobportalen.ucn.dk/
https://jobportalen.ucn.dk/

