
Kom godt fra start
– når du skal søge case-samarbejder, studiejob og dit første job

Du kender kravene til den gode opgave og eksamens- 

præstation. Men ved du også, hvad der skal til for at lande 

det spændende organisationssamarbejde til din case eller 

det relevante studiejob? Er du i tvivl om, hvordan du griber 

jobsøgningen an, når du nærmer dig dimissionen?

Så er der hjælp at hente hos Magistrenes A-kasse (MA) og 

Konsulenthuset Ballisager. De to organisationer er nemlig 

gået sammen med Københavns Kommune om et fælles 

projekt, Dimittend Onboard, som skal klæde dig på til din 

søgning og give dig viden om dit fremtidige arbejdsmarked.

Der er ikke krav om, at du skal være medlem eller bo i en 

bestemt kommune for at deltage i de mange tilbud i din 

studietid.

Deltag i arrangementer, der er målrettet dit studie

Sammen med vejlederne på dit studie tilrettelægger  

MA en række workshops og møder med virksomheder,  

som er relevante for dig i dit studieforløb, i dit arbejde  

og i din jobsøgning. Tilbuddene markedsføres via  

universitetets egne medier, så hold øje med jeres kalender.  

Og fortæl os gerne, hvis du har ønsker til flere arrange- 

menter. Du skal blot sende en mail til karriererådgiver  

Ginna Sørensen på gsoe@ma-kasse.dk

Du vil typisk møde en af disse karriererådgivere i 

forbindelse med arrangementer på dit studie, og du  

er altid velkommen til at tage en snak med dem i  

forbindelse med arrangementet.

Hent inspiration i MA

Hold øje med de øvrige tilbud, der kan være relevante for 

dig på MA’s hjemmeside: ma-kasse.dk. Du kan få input  

til jobsøgningen/virksomhedskontakten via de mange  

materialer, der ligger på hjemmesiden, og du kan hver uge  

få individuel sparring på ansøgningsmateriale og karriere-

valg gennem vores online rådgivning: Drop-in-karriere-

rådgivning (via Zoom).  

MA’s brede vifte af arrangementer giver indblik i de  

vigtigste værktøjer til jobsøgningen og faglig inspiration. 

Desuden er der hver måned møder med relevante  

virksomheder og nøglepersoner. 

Få gode råd til dit studieliv

Hvis du besøger den fælles MA-DM-hjemmeside for  

studerende – studerende.dm.dk – kan du hente gode råd om 

studieliv, virksomhedssamarbejder, trivsel, jobsøgning m.m. 
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Dimittend Onboard-projektet er støttet af STAR og målrettet studerende på kandidatuddannelserne. Formålet er at sikre, at studerende tidligt 
får de rigtige værktøjer til jobsøgning og et bredt kendskab til arbejdsmarkedet. Projektet afsluttes ved udgangen af 2023. 

Hvert semester kan du deltage i et længere kursusforløb 

hos Konsulenthuset Ballisager. Karrierekickstarter er et 

jobforberedende e-learning-forløb til studerende på kan-

didatuddannelser. E-learning-formatet betyder, at du kan 

gennemføre forløbet, når det passer dig. På forløbet får du 

desuden mulighed for at sparre med en karriererådgiver og en 

erhvervsmentor. Du kan læse mere om forløbet på næste side 

eller på Ballisagers hjemmeside, hvor du også tilmelder dig: 

ballisager.com/karrierekickstarter-kbh-roskilde

Meld dig til Kickstarter hos Ballisager
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