
 

 

 
Aktivitetsplan 2018 

 
 

07-02-2018  Mejeribrugets Dag 
Målgruppe: Alle studerende med interesse for mejeriindustrien/mejeriingeniøruddannelsen  
Formål:  At vise og introducere de studerende branchens produkter, kultur og netværk 
Branchedeltagelse: Nej (studerende er på egen hånd) 
Ambassadørdeltagelse: 2 ambassadører fra KU er tovholdere i bussen 
Ambassadørrolle: Opsøgende, fortælle om mejeripraktik, MI-uddannelse, eget forløb 
Registrering i database: Formentlig er de fleste registreret, men opsøgende overfor dem, der ikke er det. 
 
 

20-02-2018  Mejeripraktikafslutning 
Målgruppe: Studerende som er i praktik. 
Formål: At evaluere praktikforløbet og tilbyde videre support til de studerende, som efter 

endt mejeripraktik er i tvivl om deres valg af kandidatuddannelse samt orientere 
om evt. mulige bachelorprojekter. 

Branchedeltagelse: Mejeripraktikudvalget  
Ambassadørdeltagelse: 1-2 ambassadører fra KU og evt. industrien 
Ambassadørrolle: Opsøgende, fortælle om mejeripraktik, MI-uddannelse, eget forløb 
Registrering i database: Formentlig er de fleste registreret, men opsøgende overfor dem, der ikke er det. 

 
 
02-03-2018  Bachelor-åbent-hus på KU (campus Frederiksberg) 

Målgruppe: Nuværende og kommende bachelorstuderende  
Formål: At få flest muligt nuværende og kommende bachelorstuderende i tale, få dem til 

at fatte interesse for uddannelsen og få dem registreret i talentdatabasen. 
Branchedeltagelse: 1 deltager fra IBM’s bestyrelse (13.00-17.00) 
Ambassadørdeltagelse: 3 ambassadører fra KU 
Ambassadørrolle: Opsøgende, fortælle om mejeripraktik, MI-uddannelse, eget forløb 
Registrering i database: Høj prioritet! 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
02-03-2018    Gymnasiebussen/Food Science Bus 

Målgruppe: Studerende på HTX og HHX. 
Formål: At invitere til Bachelor Åbent Hus på KU mhp. at gøre opmærksom på 

uddannelsen. (Dvs. at dette arrangement er rekrutteringsforum til bachelor i 
Fødevarer og Ernæring) 

Branchedeltagelse: 1 deltager fra IBM’s bestyrelse til bachelor åbent hus 
Ambassadørdeltagelse: 1-2 nyuddannede ambassadører  
Ambassadørrolle: Opsøgende, fortælle om bacheloruddannelse, mejeripraktik, MI-uddannelse, eget 
  forløb, vejledende rolle 
Registrering i database: Selektivt! 
 
 

08-03-2018    Bliv mejeriingeniør / Dairy Forums karrieredag 

Målgruppe: Primært bachelorstuderende men også kandidatstuderende, som gerne vil have 
indblik i den yngre mejeriingeniørs karriereforløb.  

Formål: At overbevise bachelorstuderende om og fastholde kandidatstuderende i at 
mejeriingeniør-kandidatuddannelsen er en spændende uddannelse med uanede 
muligheder. At få evt. nye kontakter registreret i talentdatabasen. 

Branchedeltagelse: Yngre mejeriingeniører - primært fra medlemsvirksomheder i Industrigruppen 
(ikke nødvendigvis ambassadører). Disse inviteres ind - så der er sikkerhed for en 
vis diversitet. Desuden en enkelt repræsentant fra IBM’s bestyrelse.  

Ambassadørdeltagelse: 2 ambassadører fra KU og 2 ambassadører fra industrien (evt. med indlæg) 
Ambassadørrolle: Opsøgende, fortælle om mejeripraktik, MI-uddannelse, eget forløb 
Registrering i database: Høj prioritet! 
Registrering i database: Formentlig er de fleste registreret, men opsøgende overfor dem, der ikke er det. 

 
 
TBD-2018    Råvarekursus (KU) - en del af undervisningen 

Målgruppe: Studerende på 4. semester.  
Formål: Arrangementet er en del af undervisningen og planlægges af KU.  
Branchedeltagelse: Industrigruppen vil gerne være behjælpelig med at koordinere virksomheder, 

men det vil være med udgangspunkt i KU’s ønsker i forhold til indholdet i kurset.  
Ambassadørdeltagelse: Ikke aktuelt 
Ambassadørrolle: Opsøgende, fortælle om mejeripraktik, MI-uddannelse, eget forløb 
Registrering i database: Formentlig er de fleste registreret, men opsøgende overfor dem, der ikke er det. 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
15-3-2018  Rejseaften (arrangeres af Foreningen af rejsende mejeriingeniørstud.) 

Målgruppe: Alle studerende som har interesse i mejeriområdet 
Formål: Studerende, som har været på studierejse/praktikophold i udlandet laver oplæg 

for deltagerne i mødet.  
Branchedeltagelse: Ingen  
Ambassadørdeltagelse: Der inviteres bredt - alle er velkomne 
Ambassadørrolle: Opsøgende, fortælle om mejeripraktik, MI-uddannelse, eget forløb 
Registrering i database: Prioriteres! 
 
 

20-03-2018  Tivolimøde 
Målgruppe: Studerende som overvejer eller er tilmeldt mejeripraktik i 2018 
Formål: At orientere kort om Industrigruppen, fyldestgørende om mejeripraktikforløbet 

og registrere nye studerende i talentdatabasen.  
Branchedeltagelse: Mejeripraktikudvalget + Jens Termansen 
Ambassadørdeltagelse: 1-2 ambassadører fra KU og evt. industrien  
Registrering i database:  Prioriteres! 
 
 

03-05-2018    Kandidat/karriereaften 

Målgruppe: Nyuddannede mejeriingeniører, kandidatstuderende (bachelorstuderende på 2. 
år er også velkomne - men er ikke den primære målgruppe). 

Formål: Karriereaften (rekrutteringsforum for virksomhederne) hvor virksomhederne 
præsenterer sig selv, som attraktive ansættelsessteder og de nyuddannede/snart 
færdige kandidater får et dybere kendskab til virksomhederne. Der er rig 
mulighed for at netværke og skabe kontakter/relationer. (Dvs. at dette 
arrangement IKKE er rekrutteringsforum til uddannelsen) 

Branchedeltagelse: ”Senior”-repræsentanter fra de virksomheder, som ønsker at profilere sig selv, og 
som ønsker kontakt til potentielle medarbejdere. Desuden repræsentanter fra KU 
og IBM’s bestyrelse.  

Ambassadørdeltagelse: Er velkomne!  
  



 

 

 
06-09-2018  Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen 

Målgruppe: Medlemsvirksomheder og andre med interesse for gruppens arbejde.  
Formål: At gennemføre årsmøde herunder orientering om gruppens arbejde og 

årsregnskab, valg til bestyrelse m.m. (Årsmøder planlægges afholdt samme dag 
og samme sted som Dansk Mejeriingeniør Forening afholder generalforsamling, 
virksomhedsbesøg samt middagsarrangement) 

Branchedeltagelse: Medlemsvirksomheder og andre interesserede. 
 
11-09-2018  Mejeripraktikaften 

Målgruppe: Studerende på vej i mejeripraktik 
Formål: At orientere om Dansk Mejeribrug, Industrigruppen, A-kasse, Dansk 

Mejeriingeniør Forening og desuden afklare de sidste praktiske spørgsmål om 
praktikopholdene. 

Branchedeltagelse: Mejeripraktikudvalget + Jens Termansen (hvis muligt) 
Ambassadørdeltagelse: 1-2 ambassadører fra KU og evt. industrien 
Ambassadørrolle: Opsøgende, fortælle om mejeripraktik, MI-uddannelse, eget forløb 
Registrering i database: Formentlig er de fleste registreret, men opsøgende overfor dem, der ikke er det. 

 
 
20-09--2018  Studieretning (mejeripraktik)/En Unika Aften 

Målgruppe: Studerende som overvejer eller er tilmeldt mejeripraktik i 2019 
Formål: At orientere kort om Industrigruppen, fyldestgørende om mejeripraktikforløbet 

og registrere nye studerende i talentdatabasen.  
Branchedeltagelse: Mejeripraktikudvalget + Jens Termansen 
Ambassadørdeltagelse: 1-2 ambassadører fra KU og evt. industrien  
Ambassadørrolle: Opsøgende, fortælle om mejeripraktik, MI-uddannelse, eget forløb 
Registrering i database: Prioriteres! 

 
  



 

 

 
15/16-10-2018 Karrierebussen 2018 

Målgruppe: Alle studerende med interesse for mejeriindustrien/mejeriingeniøruddannelsen. 
Bachelorstuderende på 2. år prioriteres hvis der er behov for at foretage 
prioritering i forhold til deltagerantallet.    

Formål: Der besøges 5-6 medlemsvirksomheder i Industrigruppen. Disse får mulighed for 
at fortælle om deres virksomheder og de karrieremuligheder, der er i 
virksomhederne. Det tilstræbes, at en yngre mejeriingeniør tager mod de 
studerende og giver en særlig orientering om sin hverdag og karriere m.m.  

Branchedeltagelse: Der opdateres en oversigt for besøg, hvor det søges sikret at alle virksomheder 
over tid vil få besøg. De virksomheder, som ønskes besøgt det enkelte år, 
kontaktes i god tid før besøget.   

Ambassadørdeltagelse: 2 ambassadører fra KU/industrien er tovholdere. 
Ambassadørrolle: Opsøgende, fortælle om mejeripraktik, MI-uddannelse, eget forløb 
Registrering i database: Høj Prioritet! 

 
13/14/15-11-2018 Danish International Food Contest (Bustur for studerende til Herning) 

Målgruppe: Alle studerende med interesse for mejeriindustrien/mejeriingeniøruddannelsen  
Formål:  At vise og introducere de studerende branchens produkter, kultur og netværk 
Branchedeltagelse: Nej (ingen særlige invitationer) 
Ambassadørdeltagelse: 2 ambassadører fra KU er tovholdere 
Ambassadørrolle: Opsøgende, fortælle om mejeripraktik, MI-uddannelse, eget forløb 
Registrering i database: Prioriteres! 

 
TBD-2018  Mød din praktikvært (Herning) 

Målgruppe: Alle studerende der er tilmeldt mejeripraktik  
Formål:  At mødes med praktikværterne, stille spørgsmål, underskrive kontrakter samt få 
  afklaret evt. praktiske udfordringer. 
Branchedeltagelse: Repræsentanter fra praktikstederne 
Ambassadørdeltagelse: Nej 
Registrering i database: Nej 

 
TBD-2018  Dairy Forums Workshop 

Målgruppe: Alle nyoptagne på bachelorstudiet ”Fødevare og Ernæring” 
Formål: Workshop på pilotmejeriet med fremstilling af hytteost, smagsprøver og 

goodiebags fra industrien. Dairy Forums aktivitetsgruppe orienterer om Dairy 
Forum, om Industrigruppen og Dansk Mejeriingeniør Forening m.m. Der 
registreres nye studerende i talentdatabasen  

Branchedeltagelse: Ikke aktuelt  
Ambassadørdeltagelse: Der vil typisk være ambassadører blandt Dairy Forums repræsentanter. 
Registrering i database: Høj prioritet! Evt. gnm. konkurrence. 

 


