TAKEOFF Karrieredagen 2019:
Et succesfuldt møde mellem
livsstilsbranchens talenter og
etablerede virksomheder
For andet år i streg var Rådhushallen på Århus Rådhus fyldt med livsstilsprodukter og -virksomheder, der
stod klar til at tage imod de mange designstuderende
fra landets skoler. Årsagen til det skal findes i TAKEOFF – Karrieredagen 2019, hvor Lifestyle & Design
Cluster forsøger at hjælpe de danske designstuderende
med at veksle deres studiekort til et adgangskort og
lønseddel hos en dansk virksomhed i livsstilsbranchen.
Og for andet år i træk var det en succes hos både studerende og virksomheder, der det meste af en efter-

middag summede rundt blandt de over 20 stande, som
nogen af landets mest prominent livsstilsvirksomheder stod bag.
Netop det faktum, at det kun var livsstilsbranchen, der
var repræsenteret, trak folk til. Blandt andre Martin
Franz, der til daglig er studerende på Designkultur &
Økonomi på SDU, som var på jagt efter en praktikplads, når han til foråret kaster sig ud i den del af uddannelse.

»Jeg synes, det er et rigtig godt event, da det samler alle design-, mode- og livsstilsvirksomheder på
ét sted. Jeg har været til et andet arrangement med
virksomheder, hvor der kun var to-tre virksomheder
inden for det, jeg gerne vil arbejde med, så for mig
fungerer det rigtig godt, at det hele er samlet ét sted.
Samtidig var det spændende og anderledes, at der
også var noget inden for grafisk design og Adobeprogrammerne, så det var også positivt,« sagde Martin Franz. Det scenario var også udslagsgivende for,
at den internationale studerende Masa Kulisic var
taget fra sin normale studieby Herning til Århus.
»Jeg har talt med en masse forskellige virksomheder,
hvor jeg har præsenteret mig selv og forklaret, hvad
jeg leder efter samt, hvad jeg kan bidrage med. Jeg
har haft et par rigtig gode snakke med to virkelig
spændende virksomheder, hvor jeg godt kunne se
mig være i praktik. Det er rigtig godt med så mange
virksomheder samlet det samme sted, for det, jeg
søger, er i den kreative branche. Derfor synes jeg,
det fungerer rigtig godt med en dag som TAKEOFF – Karrieredagen, « sagde Masa Kulisic, der til
daglig studerer på VIA Design i Herning.
Begejstring hos virksomhederne
Ved en af standene finder man en herre med et
nydeligt fuldskæg. Han har haft travlt det meste
af eftermiddagen, hvor en masse studerende har
været forbi ham for at høre, hvad hans virksomhed, TRENDHIM, kan tilbyde. På trods af at have
brugt det meste af eftermiddagen på at uddybe,
hvad TRENDHIM kan tilbyde, så var han dog ikke
sen til at sætte ord på hvad TAKEOFF – Karrieredagen tilbyder virksomheder som TRENDHIM,
som laver accessories til mænd, de selv designer og
sælger globalt fra deres online-platform. »En dag
som denne giver et rigtig godt overblik over, hvad
der er af muligheder for praktikanter, hvilket er det,
vi er mest optaget af lige nu. Men vi har faktisk også
haft snakke med nogen, der sagtens kunne være relevante i forhold til designindkøb, så jeg synes, det er
ret spændende. Og så er det jo bare spændende at
være et sted, hvor man kan møde en masse specialister, hvor man så kan dykke ned i det område. Det
synes jeg er super godt,« sagde Daniel Baun, HRmanager hos TRENDHIM og fortsatte:
»Vi er en E-commerce-virksomhed, hvilket betyder,
at vi har en masse data at arbejde med. Det betyder
også, at vi rigtig gerne vil have, at vores designere
arbejder tæt sammen med vores marketing-team,
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og det er lidt den kant, vi kommer med i dag. Det er
superfedt med et arrangement som dette, hvor alting
bare fungerer. Jeg kom, stillede op, og så har der eller
bare været snak lige siden«.
Også hos ECCO og deres Community Manager Dorthe
Schmidt var der tilfredshed oven på dagens indtryk. »Vi
er taget af sted med vores globale marketingafdeling
i dag, da vi gerne vil søge praktikanter inden for det
felt, men vi søger bestemt også folk, der kan arbejde
mere designmæssigt med vores kollektioner, sagde hun
og viste stolt frem af de mange produkter, den hæderkronede fodtøjsproducent havde medbragt«.
»Det har været superfedt at være her i dag. Der er ingen
tvivl om, at der er en stor interesse for livsstil og design, hvilket vi også har kunnet mærke i dag, hvorfor vi
også har mærket en stor interesse for vores produkter
og ECCO som virksomhed. Generelt har vi oplevet
en enorm positiv stemning omkring ECCO fra de
besøgende, så vi er rigtig glade for at være repræsenteret i Århus i dag, sagde Dorthe Schmidt og fortsatte:

Deltagende virksomheder ved
TAKEOFF KARRIEREDAG 2019:
AYTM
Bestseller
ONLY
Hummel
DK Company
Dayworker
ECCO
Søstrene Grene
Pure Shots
Trademark Textiles
FLEXA
Natures Collection
Ineo Designlab
Teknisk Landsforbund
Scanwear
FTFA
Lyne & Lindberg Group
Trendhim
Smash Agency
Stof & Stil
Salling Group
Dansk Mode & Textil
Deltagende uddannelser
VIA Design, Herning
Syddansk Universitet, Kolding
Designskolen Kolding
KEA, København
KADK, København

Tv: Dorthe Schmidt, Community Manager,ECCO

»Der er rigtig mange spændende kandidater her i dag.
Vi har taget stillingsopslagene med, og mit håb er inderligt, at der er nogen af alle de unge mennesker, der
kunne synes, at det er spændende at søge stillingerne.
Vi har i hvert fald nogen i sigte, som vi synes, det kunne
være rigtig spændende at samarbejde med«.

Samarbejdspartnere
VIA Design
Syddansk Universitet
Designskolen Kolding
KEA
KADK
Antal deltagere i alt
+300
Presseomtale:
Dansk Mode & Textil, d. 23 oktober:
https://www.dmogt.dk/branchenyt/
takeoff-karrieredag-er-igen-matchmaker-mellem-designstuderendeog-livsstilsbranchen
Fashion Forum, d. 16 oktober:
https://fashionforum.dk/2019/10/16/
find-din-nye-ansatte-eller-arbejdsplads-til-dette-aars-takeoffkarrieredag/
Billeder fra eventet:
https://ldcluster.com/portfolioitem/takeoff-karrieredag-2019/
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