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Rollen som Markedsansvarlig i ANSA UK styret  

Som Markedsansvarlig i ANSA UK har hovedoppgaven min vært å arrangere den årlige 

Karrieredagen. Som markedsansvarlig er man en link mellom bedrifter og studentene i UK. 

Karrieredagen er en sentral kobling mellom næringslivet og utlandsstudenter. Dette er en 

viktig kobling for at flere studenter skal velge å studere i utlandet og ta med seg kunnskapen 

tilbake og inn i norsk næringsliv. Ellers som styremedlem i ANSA UK vil det være noen ekstra 

ansvar og oppgaver, men disse er ikke definerte på forhånd så det er opp til det nye 

landsstyret å bestemme hvordan disse skal fordeles.  

 

Karrieredagen 13. November 2021 

Ettersom vi startet styreåret i en lockdown, med COVID-situasjonen i konstant endring og en 

usikker fremtiden, så vi bestemte oss tidlig i mai for å holde Karrieredagen digital slik at 

planleggingen ble enklere. Dette gjorde også at flere kunne delta, siden man ikke trengte å 

vurdere eventuelle restriksjoner. Vi fastsatte datoen 13. november 2021 og Karrieredagen 

skulle holdes over Zoom. Jeg ønsket å ha KD før jul slik at de fleste internship og 

jobbsøknader for sommeren 2022 ikke hadde utgått på det tidspunktet. På første styremøte 

ble det laget en arrangørgruppe som skulle stå til rådighet med arrangeringen av KD. Dette 

oppfordrer vi påtroppende styre å ha også ettersom det blir enklere å fordele arbeidet for 

arrangementsansvarlig (markedsansvarlig) til det respektive arrangementet. Selv om vi 

hadde en arrangørgruppe, så hadde alle i styret også mulighet og lyst til å hjelpe, noe som 

igjen gjorde planlegging og utførelsen av arrangementet lettere. Vi hadde tett dialog, 

spesielt på selve Karrieredagen.  

 

Karrieredagen 2021 ble en stor suksess med seks bedrifter fra ulike sektorer, samt 

CV-Veiledning tilgjengelig under hele arrangementet, med over 80 deltakere og med en 

sosial lunsj med quiz og premier fra Scandikitchen Cafe. Alle i styret hjalp til med spørsmål 

som var laget på forhånd, slik at vi hadde relevante spørsmål til bedriftene hvis vi måtte dra 

samtalen litt i gang. Tilbakemeldingene fra bedriftene har vært over all forventning. Det ble 



et veldig bra alternativ til en fysisk Karrieredag, men vi i ANSA UK 2021/2022 styret 

anbefaler likevel det neste styret til å gjennomføre et hybrid arrangement. Da har man 

muligheten til å delta selv om man ikke kan reise fysisk, men får også muligheten til å få det 

sosiale som ANSA er kjent for.  

 

Tidligere Karrieredager  

Før COVID-19 har Karrieredagen blitt arrangert i London på et av Etc. Venues sine lokaler. 

Samarbeidet har fungert veldig bra, de har vist seg å være til å stole på, fleksible og de 

ønsket at alle skulle bli fornøyde ved å tilpasse lokalet og logistikken slik det passet. Siden de 

viste seg å være pålitelige så er det viktig at arrangører oppfører seg likedan, samt tar godt 

vare på lokalene man leier. Dette har resultert i fem år med godt samarbeid med Etc. 

Venues. De siste tre årene har deres «Victoria Conference Centre» blitt benyttet. Det er et 

romslig og oversiktlig lokale som egner seg utmerket godt for en karrieredag - med eget 

område for stands, catering-område og konferanserom for presentasjoner. Det ligger i 

tillegg sentralt til slik at det er enkelt å komme seg til og med tanke på sosialt opplegg 

utover dagen. Etc. Venues ble kontaktet i forbindelse med KD 2020 også, men styret 

2020/2021 så seg nødt til å terminere avtalen ettersom Corona-situasjonen ikke forbedret 

seg i tide til arrangementet. Etc. Venues er fortsatt veldig positive til videre samarbeid med 

ANSA UK, og det oppfordres til videre samarbeid i forbindelse med KD.  

Det anbefales å inngå en kontakt med deltakende bedrifter for å påse at 

påmeldingen til KD er bindende. De siste årene har landsstyret bestemt at det er til ANSA 

UKs beste å beskytte seg juridisk for å unngå problemer og økonomiske tap, de har derfor 

oppdrettet en kontrakt som bedriftene signerer for å bekrefte en økonomisk binding i 

forhold til aksept av invitasjon til Karrieredagen. Denne kontrakten ligger tilgjengelig på 

SharePoint, og anbefales å bruke videre til neste Karrieredag. 

Jeg vil på det sterkeste oppmuntre alle til å stille som Markedsansvarlig. Det har vært 

et fantastisk verv hvor jeg sitter igjen med ufattelige gode venner og kompetanse som jeg 

kan ta med inn i arbeidslivet. Man får en fantastisk mulighet til å styrke nettverket sitt og 

forbedre sine kommunikasjons-og organisatoriske ferdigheter. Karrieredagen er et viktig 

arrangement for ANSA UK og man sitter dermed med mye ansvar, men vervet har vært 



veldig lærerikt og gøy. Mitt tips til påtroppende markedsansvarlig er å ha god strategi når 

det kommer til planlegging og en tidsplan, og da tror jeg du kommer til å synes at dette 

vervet er som en dans på roser og jeg håper du storkoser deg.   

 

Ta gjerne kontakt om du lurer på noe!  

Med vennlig hilsen Amanda Holme, Markedsansvarlig 2021/2022. Send meg en mail til 

marked.uk@ansa.no eller Amanda.holme@hotmail.com hvis du ønsker å ta kontakt ☺ 
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