FÅ EKSTRA HJÆLP TIL
ØKONOMI, INNOVATION
OG BUSINESS
Uddannelserne på AAU og UCN inden for erhvervsøkonomi,
ledelse og handel er hhv. 2-årige og 2-3½-årige med mulighed
for praktik. De studerende vil kunne løfte flere opgaver, hvor
innovation, økonomi, kultur og ledelse er i centrum og herunder også planlægning og tilrettelæggelse af såvel interne som
eksterne forandringsprocesser. Studerende inden for disse
faglige områder vil professionelt kunne indgå i både store og
små, private eller offentlige virksomheder.
Disse faglige opgaver kan de studerende bl.a. hjælpe din virksomhed med:
Kandidatstuderende med erhvervsøkonomisk specialisering fra AAU er fagligt
klædt på til at løse opgaver der blandt andet handler om kulturforståelse, økonomisk procesoptimering og kommunikation. Udover de faglige kompetencer
giver en uddannelse på AAU nogle helt generelle akademiske kompetencer, der
sætter kandidaten i stand til at løse komplekse opgaver i forhold til eksempelvis
analyse, metode, teori samt tilegnelse af ny viden.
Bachelorstuderende fra UCN Business og Teknologi er via en kombination af
teoretisk og erhvervsrettet uddannelse og praktik i erhvervslivet klædt på til
at løse konkrete opgaver inden for forretningsdrift og planlægning, innovation/udvikling, salg/markedsføring og administration/økonomi. Uddannelser på
erhvervsakademisk (AK) og professionsbachelor (PB) niveau er generelt kendetegnet ved at tæt erhvervssamarbejde, f.eks. har mange undervisere praktisk
erfaring inden for deres undervisningsområde, og virksomhederne inddrages
aktivt i undervisningen.
Kompetencer inden for området:
• Strategi
• Økonomistyring
• Segment- og konkurrentanalyse
• Planlægning og analyse
• Sagsbehandling

• Forandringsledelse
• HR og personalejura
• Samspil mellem viden,
innovation og 			
virksomhedsdynamik

Kontakt AAU for mere
information og vejledning

Kontakt UCN for mere
information og vejledning

AAU Karriere
Tlf. 99 40 74 47
E-mail: karriere@aau.dk

Enya Mørk Rosengren
Tlf. 72 69 13 04
E-mail: erhvervskontakten@ucn.dk

Interesseret i en studentermedhjælper? Se mere her:

WWW.STUDIEJOBNORDJYLLAND.DK

Uddannelser på AAU inden for økonomi, innovation og
business
Bacheloruddannelser (BA) på AAU er 3-årige og kandidatoverbygninger
(Cand) er 2-årige med mulighed for praktik.
Innovation og Entrepreneurship – MIKE
(M.Sc. in Innovation, knowledge and Entreprenerial Dynamics)
• Vidensspredning- og udvikling i virksomheder og netværk
• Innovation og bæredygtighed i eksisterende virksomheder
• Forretningsstrategi
• Start-up business
• Konkurrentanalyse
• Markedsanalyse
• Rådgivning
International Virksomhedsøkonomi - IVØ
(Cand.merc. International Business Economics)
• Investering og finansiering i udenlandske markeder
• Indkøber
• Markedsundersøgelser inden for nye eksportområder
• Investering i udlandet
• AC-allround medarbejder
• Projektarbejde
Organisation & Strategi (Cand.merc.)
• MUS samtaler
• Kompetenceudvikling
• Projektledelse
• AC-allround medarbejder
• Konkurrentanalyse
• Ressourcestyring
• Forretningsstrategi
• Kursusadministration
• Sagsbehandling
• Formidlingsopgaver
• APV
• CSR
Økonomistyring (Cand.merc.)
• Ressourcestyring
• Jura
• Regnskabsanalyse
• Økonomistyring i Supply Chain
• Budgettering
• Strategisk økonomistyring
• Økonomisk rådgivning
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Uddannelser på UCN inden for økonomi, innovation og
business
EA
PB

Erhvervsakademiuddannelser: 2-årig uddannelse
Professionsbachelor: 3½-årig uddannelse – eller 1½-årig
top-up-uddannelse i forlængelse af en erhvervsakademiuddannelse

Serviceøkonom (AK)
• Udvikle virksomhedens serviceprodukter og optimere kundeoplevelsen
• Lave analyse og innovationsprojekter
• Udføre salg nationalt og internationalt
• Bidrage med forhandlingsteknik og kulturforståelse
• Designe og udføre events og evaluering
• Opstille økonomi- og budgetberegning
• Indgå i udviklingsarbejde og praktisk projektledelse
• Forbedre kommunikation og formidling
• Udvikling og strategisk planlægning af oplevelsesprodukter
Administrationsbachelor (PB)
• Udarbejde en sagsfremstilling eller beslutningsgrundlag
• Håndtere sagsbehandling og dokumentation
• Sørge for dokumentation af arbejdsgange og processer
• Gennemføre undersøgelser og analyser af arbejdsgange
• Planlægge og indgå i projekter og udviklingsprocesser
• Bidrage til organisationsudvikling og effektivisering
• Sekretariatsbetjening og rådgivning
Financial controller (AK)
• Varetage generelle økonomistyrings- og controlleropgaver
• Bogføring og afstemning indenfor finans, debitor, kreditor, lager m.m.
• Udarbejde momsregnskab
• Udarbejde projekt- og driftsregnskaber
• Bistå ved opstilling af skatteregnskaber
• Planlægge og udføre økonomisk revision
• Udarbejde planer, budgetter og afvigelsesrapporter
• Bistå ved udarbejdelse af årsrapporter og andre rapporter
• Bistå udarbejdelse af statistikker/indberetning til offentlige myndigheder
• Indsigt i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
• Bidrage til strategisk styring af økonomiske forhold
Finansbachelor (PB)
• Bidrage med viden om kapitalmarkederne
• Stå for finansiel planlægning og projektledelse
• Indsigt i finansiering og finansiel risikostyring
• Generel forståelse for forretningsdrift
• Kan rådgive om erhvervs- og finansjura
• Kulturforståelse og markedsføring
• Specialviden i enten finans, ejendomshandel, ejendomsadministration,
økonomistyring eller forsikring
• Kompetencer indenfor kommunikation og salg/rådgivning
• Forståelse for organisation og ledelse
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Finansøkonom (AK)
• Beregning af driftsøkonomi, lønsomhed og investeringer
• Håndtere regler omkring tinglysning, aftaler, fuldmagter, erstatningsret,
køb og salg af fast ejendom
• Udarbejde regnskabsanalyser
• Opstille og vurdere resultat-, likviditets- og balancebudgetter
• Udarbejde og vurdere opsparings-, finansierings- og investeringsforslag
• Analysere konkurrenceforhold, efterspørgsels- og makroforhold
• Målrettet rådgivning og simple salgsforhandlinger indenfor finansiering
• Skatteberegning og budgetlægning
• Bidrage til og indgå i udvikling af innovative løsninger
• Markedsføring og strategisk situationsanalyse
Eksport og teknologi (PB)
• Produktudvikling og markedsføring på producentmarkedet på eksportmarkeder
• Udarbejde markedsundersøgelse
• Foretage en markedssegmentring
• Kommunikation af tekniske produkter
• Udarbejde konkurrent- og kulturanalyse
• Deltage i udviklingsopgaver / projekter
• Afdækning af kundebehov som input til produktudvikling
• Kvalitative og kvantitative analyser
• Test af produktkoncept over for brugergruppe
• Udarbejde teknisk dokumentation
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