
 
 

 

7. juli 2021 

Vedr.: Praktik- og Karrieretræf 

 

Kære Virksomheder, 

Forårssemesteret går på held og derfor vil Fredericia Maskinmesterskole gerne invitere jeres 
virksomhed, til Praktik- og Karrieretræf i det kommende semester.   

Arrangementet afholdes ud fra et ønske om at styrke samarbejdet mellem skolens studerende, og 
de virksomheder, der ønsker at få maskinmesterstuderende ud i deres afsluttende bachelorpraktik 
på BM9 (6. teori-semester).  

Efter de gode tilbagemeldinger fra arrangementet i foråret, har vi valgt at holde fast i den måde vi 
afviklede træffet på. De studerende vil på forhånd blive introduceret til de mange muligheder, der er 
ved bachelorpraktik, og vil på selve dagen bl.a. få mulighed for at møde virksomheder, der tilbyder 
bachelorpraktik, eller mulig karriere, efter endt uddannelse.  

Som virksomhed vil I få mulighed for at introducere jeres virksomhed ved en slags ”speed-dating”. 
Dette betyder, at I vil få mulighed for at tale med ca. 50 studerende fra BM8 (5. teori-semester) som 
vil cirkulere mellem virksomhederne i mindre grupper, som alle skal ud og finde enten en praktikplads 
til det efterfølgende semester. Efter ”speed-dating” vil der være mulighed for at de studerende kan 
henvende sig til de virksomheder som de ønsker at hører mere om.  

Så, er din virksomhed interesseret i at have en maskinmesterstuderende i bachelorpraktik i minimum 
10 uger fra omkring januar 2022, hører vi gerne fra jer. 

 

Praktiske oplysninger om arrangementet: 

Tid:  Torsdag d. 30. september 2021, kl. 12.45-16.00.  
Opstilling fra kl. 12.15. – kom gerne i god tid og spis frokost sammen med os. 

Sted:  Fredericia Maskinmesterskole (Esbjerg), Niels Bohrs Vej 3, 6700 Esbjerg. 

 

Skulle der være nogen spørgsmål, hører vi gerne fra jer. Al henvendelse vedr. praktikforløb kan ske til 
Niels Haastrup, nth@fms.dk. Tilmelding og andre spørgsmål omkring arrangementet kan rettes til 
Tabita Adamsen, twa@fms.dk.   

Har I ikke mulighed for at deltage i dette semesters Praktik- og Karrieretræf, vil muligheden være der 
igen i foråret 2022. 

Vi ser frem til at høre fra jer. 

 
Med venlig hilsen 
Fredericia Maskinmesterskole 
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