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Vervet

Hovedoppgaven som Markedsansvarlig i ANSA UK er å arrangere den årlige karrieredagen
i London. Kort fortalt handler det om å ta og holde kontakt med bedrifter, planlegge
dagen, skaffe lokaler, og koordinere med alle andre involverte parter. Man f̊ar en fantastisk
mulighet til å styrke nettverket sitt, og forbedre kommunikasjons or organisatoriske ferdigheter.
Karrieredagen er et viktig arrangement for ANSA UK og man sitter dermed med mye ansvar,
jeg kan dog love at vervet er lærerikt og kjekt.

Som styremedlem i ANSA UK vil det være noen ekstra ansvar og oppgaver, men disse er
ikke definerte p̊a forh̊and og det vil være opp til det nye landsstyet og bestemme hvordan
disse skal fordeles.

Karrieredagen

Karrieredagen blir arrangert hvert år i London av ANSA UK. Dette er det eneste av ANSA
UK sine arrangementer som har blitt lagt til en fast by over flere år. Dette p̊a grunn av
hvor sentralt London ligger, hvor lett det er for norske bedrifter å reise dit, og hvor mange
bedrifter som har kontorer i London. Det har vært vanlig å legge karrieredagen til høsten etter
Kick-Off da dette har passet best med fordelingen av de andre ANSA UK arrangementene ut
over året.

Karrieredagen i London 9. November 2019

etc.venues Victoria

ANSA UK har brukt etc.venues i over 5 år for lokaler til karrieredagen, og vi fikk ogs̊a veldig
gode tilbakemeldinger fra deltakere i år. etc.venues har vist seg å være veldig fleksible og
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hjelpsomme med å imøtekomme v̊are behov, og jeg kan anbefale å vurdere å bruke de igjen
for neste karrieredag.

etc.venues Victoria som vi brukte for 2019 var mer enn stort nok, lyst, sentralt, og lett å
komme seg til. Matservering i løpet av dagen blir ordnet av lokalet, og de har vist seg å være
veldig fleksible i forhold til å legge til rette for deltakere med allergier til tross for at vi var
sene med å varsle dem om noen av de som konsekvens av den sene p̊ameldingsfristen.

Bedriftene

Åtte forskjellige bedrifter, i tillegg til ANSA Karriere var representerte p̊a Karrieredagen i
London 2019. Dette var et par mindre betalende bedrifter enn 2018.

Det har historisk sett vært mange bedrifter som ser etter økonomi, ledelse, administrasjon,
og markedsføringsstudenter p̊a karrieredagen. Dette gjenspeiler ogs̊a til dels bakgrunnen til
studentene som deltar. Det har vært et ønske over flere år n̊a å f̊a med flere bedrifter som ser
etter studenter fra andre fagfelt. I år fikk vi med b̊ade Coca Cola European Partners Norway
og Multiconsult UK Ltd. som var p̊a jakt etter ingeniørstudenter, men det kunne sikkert
vært en fordel med enda flere i framtiden.

Utested

Vi valgte å ikke ha noe arrangement i ANSA UK sin regi p̊a fredagskvelden, mest p̊a grunn
av at det økte presset p̊a økonomien i ANSA UK dette styre̊aret. Det betydde selvfølgelig
ogs̊a at det var en mindre ting å tenke p̊a ved planleggingen, men det bør gjøres en vurdering
p̊a om kveldsarrangement p̊a fredagskvelden bør innføres igjen kommende år. Det var en del
bedrifter som valgte å selv arrangere egne middager eller arrangement p̊a fredagen som noen
av studentene fikk delta p̊a.

P̊a lørdagen var vi først p̊a en pub hvor det var mulighet til å bestille mat, etter det
gikk vi videre til en nattklubb. Pubben fungerte fint selv om det var litt langt fra lokalet
til karrieredagen. Vi i styret burde ha beregnet mye bedre tid for å komme oss tvers over
London. Man må ogs̊a være klar over at det krever litt å koordinere alt p̊a kvelden da for
eksempel en bedrift valgte å holde egen middag, men ble med resten av oss senere p̊a kvelden.
Jeg vil anbefale å holde tradisjonen med et sosialt arrangement p̊a kvelden neste år ogs̊a da
tilbakemeldingen har generelt vært veldig bra.

Juridisk og økonomisk

Siden 2016/2017 har ANSA UK tatt i bruk kontrakter for bedriftene som deltar. Dette har
vært for å beskytte oss økonomisk i tilfelle bedrifter trekker seg sent. Denne kontrakten

2



styrket vi i år med å introdusere betalingsfrist for bedriftene da dette har vært et problem i
flere år, men jeg vil foresl̊a å se p̊a om kontrakten kan forbedres enda mer da den er til fordel
for b̊ade ANSA UK og de deltakende bedriftene.

Salgs- og markedsleder

Det er veldig viktig å holde kontakt med Annette Skram Hansen som er Salgs- og Markedsleder
i ANSA sentralt. Det er hun som har kontroll p̊a alle eksisterende avtaler med bedrifter, og
man m̊a derfor ta kontakt med henne før man tar kontakt med en bedrift. I tillegg har ANSA
sentralt n̊a større rolle innenfor arrangeringen av karrieredagen til ANSA UK enn tidligere år.
Dette har medført noen problemer i oppstarten, men m̊alet er at ANSA sentralt i større grad
hjelper til med å rekruttere deltakende bedrifter.

Til slutt

Året mitt som Markedsansvarlig har vært veldig lærerikt og kjekt. Det er et enormt potensiale
for utvidelse av karrieredagen, og jeg vil oppfordre alle ANSA UK medlemmene om å vurdere
å stille til dette vervet. Ikke nøl med å ta kontakt med meg hvis du har spørsmål.

Med vennlig hilsen

Sivert Hellvik Havsø
Markedsansvarlig ANSA UK 2019-2020
marked.uk@ansa.no +47 986 70 366
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