
PRAKTIK I MIKROVIRKSOMHED GIVER 
ANSVAR OG UDFORDRING FRA DAG 1

Da Anne-Sophie var i praktik i en mikrovirksomhed, fik hun et stort ansvar og mange forskellige 
opgaver, som hun selv satte sit præg på. ”Det er en unik mulighed for at kunne være med til at 
skabe sin egen stilling, udforme sine egne arbejdsopgaver og tage en masse ansvar, og så er det 
fedt at føle, at man faktisk gør en forskel og skaber resultater allerede i praktikken. Det er det 
særlige ved at arbejde i netop en mikrovirksomhed,” fortæller hun.
Anne-Sophie fortæller om sin praktik her.

ET ANDERLEDES MATCH MELLEM EN HUMANIST OG 
EN TEKNISK VIRKSOMHED
Jeg fandt min praktikplads hos Robert ApS igennem 
Samarbejdsbørsen, som er en slags minimesse, som 
Karrierecentret arrangerer. 
Da jeg forberedte mig hjemmefra, havde jeg faktisk ikke 
tænkt, at Robert ApS kunne være en mulighed for mig, 
men da jeg så Lasse (som er CEO) og robotten Robert, 
så det alt for spændende ud – så skulle jeg lige et smut 
forbi den stand. Jeg kastede min kærlighed over Robert 
ApS, fordi jeg synes, virksomheden så noget anderledes 
ud end hvad jeg havde set før. Jeg er ikke super teknisk 
anlagt, men jeg kan godt lide at blive udfordret, og det 
tænkte jeg, at jeg kunne blive ved Robert ApS. 
Jeg præsenterede mig selv for Lasse og forklarede 
meget klart, hvad jeg kunne og havde af kompetencer. 
Heldigvis opstod der et match mellem en humanist og 
en meget teknisk virksomhed, selvom det ikke lige så 
sådan ud ved første øjekast. 

ET STORT ARBEJDSOMRÅDE I EN MIKROVIRKSOMHED
Jeg havde mange forskellige opgaver under min 
praktik. Virksomheden er en lille virksomhed 
med Lasse som CEO og 2 andre ansatte, og jeg 
var den eneste, der arbejdede med den engelske 
kommunikation. Det vil sige, at jeg fra dag 1 vidste, at 
jeg ville få et stort arbejdsområde og ikke mindst et 
stort ansvar. 
Jeg arbejdede bl.a. med oversættelse af deres 
hjemmeside fra dansk til engelsk, formidling af 
nyhedstekster til hjemmesiden, udarbejdelse af engelsk 
salgsmateriale og oversættelse af brugermanual til 
robotten Robert fra dansk til engelsk. Jeg var også 
med på en messe, hvor jeg stod for kundekontakt (på 
dansk og engelsk) og skulle informere om Robert og 
virksomhedens andre produkter og tilbud. Jeg kunne 

godt lide, at opgaverne var så forskellige, og jeg fik 
prøvet en masse.

ET STORT ANSVAR TIDLIGT I KARRIEREN
Det særlige ved at arbejde i en mikrovirksomhed er 
det store ansvar, der følger med. Du kan ikke bare lige 
gemme dig bag en computerskærm og falde i et med 
mængden, hvis du har en dårlig dag. 
Jeg havde et stort ansvars- og arbejdsområde, hvor 
de opgaver, jeg havde fået, kun blev udarbejdet af mig. 
Det var fedt (men også skræmmende) at springe fra 
projektarbejde og lektier på universitetet til helt rigtige 
og reelle arbejdsopgaver for en virksomhed. 
Jeg har før arbejdet i en mellemstor/stor virksomhed, 
hvor jeg også har haft mange vigtige opgaver, men jeg 
har ikke prøvet at stå ”alene” med en stor opgave og 
være eneansvarlig, som man er i en mikrovirksomhed. 
Det er et eller andet helt særligt ved at vide, at 
virksomheden stoler så meget på en, at man får 
ansvaret for så mange – og efter min mening vigtige 
– opgaver. Det er fedt at få prøvet så meget af, at få så 
meget ansvar og at føle, at man faktisk gør en forskel 
og skaber resultater allerede i praktikken – så tidligt i 
karrieren!

JEG FIK PRØVET MIG SELV OG MIN VIDEN AF
At være i en mikrovirksomhed har givet mig en masse 
praktisk erfaring og viden jeg kan bruge fremadrettet 
i min karriere. Jeg er blevet meget mere bevist om 
mig selv, og jeg ved, hvor meget jeg egentlig kan 
tage på mig. Jeg synes også, at det var fedt at få lov 
til at bruge alle de kompetencer, jeg havde tilegnet 
mig under min bachelor og kandidat i International 
Virksomhedskommunikation på Aalborg Universitet. Tit, 
når man sidder med hovedet begravet i bøgerne, kan 
man godt tænke ”hvad skal jeg egentlig bruge det her 



til, og hvad kan jeg overhovedet?” Det fik jeg virkelig 
afprøvet ved Robert ApS, og det er bare fedt at kunne 
tage med videre, at jeg rent faktisk har prøvet den viden 
af på arbejdsmarkedet.

EN UNIK MULIGHED FOR AT SKABE SIN EGEN STILLING 
Jeg vil helt klart anbefale andre at smide et stort 
smil på, fylde rygsækken med viden om, hvad man 
kan tilbyde og så gå ud i verdenen for at finde en 
mikrovirksomhed, hvor man kan blive praktikant. 
At være i praktik i en mikrovirksomhed er en vildt 
fed mulighed for at få erfaring inden for ikke bare 
ét arbejdsområde, men mange. Det giver en unik 
mulighed for at kunne være med til at skabe sin egen 
stilling og udforme sine egne arbejdsopgaver og tage 
en masse ansvar. 
Man vokser med opgaven og føler sig ret stolt, når man 
har skabt resultater på egen hånd. 
Nu skal det ikke lyde som om man er Palle alene i 
verden, for det synes jeg bestemt ikke, at jeg var. Jeg 
havde en god kollega, jeg kunne sparre med og spørge 
til råds, når jeg var i tvivl om noget – men jeg tror, at 
man helt automatisk får større ansvar og derved flere 
muligheder for at tilegne sig den viden og de erfaringer, 
man gerne selv vil have med hjem, når man er i en 
mikrovirksomhed. Derfor vil jeg anbefale andre at 
springe ud i det! 

ET GODT RÅD
Noget andet positivt ved at arbejde i en 
mikrovirksomhed er det forhold, man får med alle i 
virksomheden. Når virksomheden er så lille, så lærer 
man automatisk alle at kende – det kan jeg godt lide. 
Jeg vil råde andre til at forventningsafstemme med 
deres praktikplads, inden de begynder i praktikken. 

Inden Robert ApS og jeg sagde endelig ja til hinanden, 
tog jeg bussen til Hjallerup, hvor virksomheden havde 
lokaler dengang, for at høre, hvad de forventede af mig, 
men omvendt også for at høre, hvad jeg kunne forvente 
mig af dem og hvilke arbejdsopgaver, der ville lande på 
mit skrivebord. Det gav ro i maven, og samtidig havde 
jeg også muligheden for at tjekke, om kemien passede. 
Det er nemlig super vigtigt i en mikrovirksomhed, da 
virksomheden netop er så lille, at det er rart, at man 
har det godt med de andre medarbejdere. 

MIT ARBEJDE SKABER GRUNDLAGET FOR 
VIRKSOMHEDENS VÆKST
Selvom Robert ApS er en mikrovirksomhed, er 
drømmene store, og derfor er mit arbejde med engelsk 
kommunikation også med til at skabe grundlaget for 
virksomhedens vækst på det internationale marked. 
Jeg synes, at det var fedt at få sådanne opgaver på mit 
bord, fordi det gav mig muligheden for at afprøve mine 
kompetencer og min viden fra universitetet og omsætte 
dette til værdi for virksomheden – så bliver man lidt 
stolt, og det er fedt at kunne vokse med opgaven.  

JEG HAR KONKRETE RESULTATER, SOM JEG KAN 
BRUGE I MIN JOBSØGNING
Jeg er netop blevet færdiguddannet og er nu 
jobsøgende. Jeg kunne godt tænke mig at finde et job 
i en mikrovirksomhed, hvor jeg kan omsætte mine 
kompetencer til værdi for virksomheden. Det kribler 
helt i fingrene for at få et arbejde og komme i gang 
igen, og dér er min praktik i en mikrovirksomhed en 
kæmpe fordel. Jeg har en masse erfaringer, som jeg 
kan trække på, og jeg kan vise konkrete resultater, som 
en fremtidig arbejdsgiver kan forholde sig til. 
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