
 
 

 
 
    

     

   

    

   

  

Kampen for drømme-
jobbet endte med sejr 
For fnansøkonom, Kamilla Pedersen, har det at nå sit mål altid betydet meget. Sådan var det også, da hun under 
sin uddannelse på Erhvervsakademi SydVest skulle søge en praktikplads. Hun kæmpede for pladsen, fyttede fra 
byen og arbejdede hårdt. Det resulterede i jobbet som trainee og en ansættelse som en af de yngste medarbejdere i 
Danske Bank. 

For finansøkonom, Kamilla Pedersen, har det at nå 
sit mål altid betydet meget. Sådan var det også, 
da hun under sin uddannelse på Erhvervsakademi 
SydVest skulle søge en praktikplads. Hun kæm-
pede for pladsen, flyttede fra byen og arbejdede 
hårdt. Det resulterede i jobbet som trainee og en 
ansættelse som en af de yngste medarbejdere i 
Danske Bank. 

Efter at have arbejdet i Danske Bank som først 
praktikant og senere studentermedhjælper, blev 
Kamilla tilbudt en fast stilling som trainee. Hver-
ken praktikpladsen eller jobbet kom dog af sig 
selv – det var noget, der skulle kæmpes for. 

- Jeg er meget ambitiøs og går altid efter det, jeg 
vil. Det gjorde jeg også, da jeg søgte praktikplad-
sen i Danske Bank. For mig var det vigtigste, at
jeg kom ind i koncernen – også selvom jeg måtte 
flytte for at få jobbet, siger Kamilla. 

Kamilla flyttede fra Esbjerg til Sønderborg, da hun 
startede i praktik hos Danske Bank og blev efter-
følgende fastansat som en af de yngste med-
arbejdere i Danske Bank. Gennem hendes 
traineeforløb i banken skal hun i 18 måneder 
oplæres og følge interne kurser undervejs, før hun 
kan kalde sig privatrådgiver. 

De rette værktøjer med i bagagen 
Når Kamilla tænker tilbage på sin tid på Er-
hvervsakademi SydVest, er hun ikke i tvivl om, 
hvilke kompetencer hun har taget med sig fra 
finansøkonomuddannelsen. 

- Det er især, når jeg skal omstille mig til nye 
kunders behov og forstå deres situation, jeg kan 
mærke, jeg virkelig har noget med i bagagen fra 
min uddannelse. Især mine kommunikationsfag 
har lært mig meget i forhold til, hvordan jeg hånd-
terer kunder og læser situationen hurtigt, så jeg 
kan give dem den bedst mulige oplevelse, siger 
Kamilla. 

Det er dog ikke kun de faglige kompetencer fra 
sin uddannelse, som Kamilla bruger i sit daglige 
arbejde i banken. Også selvstændighed og evnen 
til at kaste sig ud i tingene, er noget hun har taget 
med sig fra akademiet. 

Et godt råd med på vejen 
Kamilla står nu på den anden side. Hun er fær-
diguddannet Finansøkonom og har opnået sit 
drømmejob. Og til de studerende, der ønsker at 
gøre det samme, har hun et simpelt, men også 
krævende, råd: 

- Kæmp for det du vil. Det er det allervigtigste. 
Også i de situationer, hvor fagene måske er lidt 
svære, er det vigtigt at holde sig sit mål for øje og 
være aktiv i timerne. Det betaler sig i sidste ende, 
afslutter Kamilla. 

BLÅ BOG 
Kamilla Pedersen: 
• Alder: 21 år 

• Bopæl: Sønderborg 

• Uddannelse: Erhvervsakademi-

uddannelsen som Finansøkonom 

• Job: Trainee, Danske Bank i 

Sønderborg 

• Fritid: Udover at være sammen med 

venner og familie, bruger Kamilla 

også sin fritid på de lektier, som 

hun har i forbindelse med sine kurser 

Danske Bank. 
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