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Som alt annet, har også vårt styre-år vært ganske annerledes fra det ordinære. Som 
markedsansvarlig i ANSA UK er hovedoppgaven å arrangere den årlige Karrieredagen i 
London (KD) – som tradisjonelt tar sted i november, på grunn av omstendighetene 
gjennomførte vi i år for første gang Karrieredagen digitalt, på Zoom i februar.  
 
Man lærer utrolig mye av å arrangere KD, og utvikler særlig kommunikasjons- og 
organiserings-ferdighetene, samt utvider og bygger et arbeidsrelevant nettverk. Det har 
vært en enestående erfaring som har lært meg mye, og samtidig vært veldig gøy å få bryne 
seg på. Markedsansvarlig har ingen definerte oppgaver utover KD, men tar del i og hjelper til 
hvor det trengs i planlegging og gjennomføring av andre arrangement, samt oppfyller de 
krav og forventninger som følger med et verv i landsstyret i ANSA UK. 
 
 
Digital karrieredag: 
 
Digital karrieredag var en suksess! Vi gjestet tre bedrifter, samt ANSA Karriere og Econa UK 
og det ble en veldig lærerik og spennende dag på Zoom. Situasjonen som var så stadig i 
endring, gjorde det utfordrende å kunne fastsette dato, sted og andre deler av 
planleggingen – det anbefales derfor å begynne planleggingen tidlig for KD 2021. Utover det 
kan ANSA UK 2020/21 rapportere at digital karrieredag er et godt alternativ dersom en 
forhindres fra å avholde arrangementet fysisk.  
 
 
Tidligere karrieredager: 
 
Lokalet: 
De siste fem årene (før oss) hadde Karrieredagen blitt arrangert på et av på et av 
Etc.Venues’ lokaler i London. Samarbeidet med Etc.Venues har blitt opplevd som veldig bra, 
de har år etter år vist at de holder det de lover og de har vist seg å være veldig fleksible for 
at vi skal bli mest mulig fornøyde – ved å kunne tilpasse lokalet og logistikken slik det passer 
oss. Til gjengjeld har vi vist at vi er pålitelige og oppfører oss pent og ordentlig, samt at vi tar 
godt vare på lokalene når vi leier de. Dette har altså resultert i fem års godt og hyggelig 
samarbeid med Etc. Venues. De siste tre årene er det deres «Victoria Conference Centre» 
som har 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 og enkelt å komme seg til. 
 
Etc. Venues ble kontaktet i forbindelse med KD 2020 også – men vi i LS så oss nødt til å 
terminere avtalen ettersom Corona-situasjonen ikke forbedret seg i tide til arrangementet 
(som først skulle avholdes i november, deretter februar – begge forhindret av Corona). Etc. 
Venues er fortsatt veldig positive til videre samarbeid med ANSA UK, og det oppfordres til 
videre samarbeid i forbindelse med KD. 
 
 



Arrangør-team: 
Allerede på overlappingsmøtet ble det nedsatt en gruppe som skulle stå for arrangeringen 
av KD. Vi oppfordrer påtroppende styre til å ha slike arrangørteams ettersom det forenkler 
og fordeler arbeidet for arrangementsansvarlig til det respektive arrangementet. I tillegg 
slipper styremedlemmer å lure på hvem som skal gjøre hva, ettersom man med slike teams 
har det klart for seg hvem som står ansvarlige sammen for hvilke arrangement. Med det 
sagt er det aldri en eller to personer som skal ha all byrde - styret arbeider alltid sammen og 
i tett dialog. I arrangørteamet til KD oppfordres det til at markedsansvarlig delegerer 
oppgaver i til medlemmer i teamet helt fra starten, men likevel overveier og tilstreber en 
viss ansvarsbalanse.  
 
Beskyttelse mot juridiske konsekvenser av KD-samarbeidspartnere: 
Det kan være lurt 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 KD. Denne kontrakten ligger tilgjengelig på SharePoint, og 
anbefales å bruke videre under KD 2021(/22).  
 
 
Avslutningsvis vil jeg oppfordre alle som vurderer det til å stille som Markedsansvarlig! 
Markedsansvarlig er et verv som er utrolig lærerikt og som vil gi deg relevant erfaring som 
verdsettes hos de fleste arbeidsgivere. Å sitte i landsstyret til ANSA UK har også vært en 
veldig fin og givende opplevelse. 
 
 
Om du har noen spørsmål utover dette, så er det bare å ta kontakt med meg:  
Email: marked.uk@ansa.no / chedloy@gmail.com 
Tlf: +47 93848790 


