
Jeg hedder Nana Skak Jensen og er 23 år gammel. 
Jeg er oprindeligt fra Als men bor nu i Kolding. Efter 
en vellykket studentereksamen fra Sønderborg 
Statsskole, flyttede jeg til København for at starte 
på Mediegrafikeruddannelsen. Jeg valgte som en 
af de få i min klasse, at flytte til Kolding grundet 
praktikplads. Jeg har altid haft den holdning, at hvis 
jeg vil frem i livet, skal jeg ikke lade mig begrænse af 
blandt andet geografi.

Min hverdag er interessant og lærerig
Når jeg ikke er på hovedforløb eller er ved at tage 
valgfri specialefag på Designia, Hansenberg i 
Kolding, kan I finde mig på mit kontor på Danfoss, 
hvor jeg er mediegrafiker elev. Jeg er ansat i Global 
Communication hvor jeg er en del af afdelingen, 
Marketing Communication.
Jeg arbejder kreativt med tekst og billeder digitalt 
og på tryk, og jeg bridrager med mine mediegrafiske 

kompetencer lige fra idéudvikling til færdig 
produktion på Danfoss. 

Jeg pakkede rygsækken og tog over Atlanten
Jeg fik en unik mulighed for at tage en del af min 
praktik i udlandet. Jeg har været på et ophold i 4 
måneder i Calgary, Canada fra April til August 2013, 
hvor jeg fik mulighed for at prøve mine kompetencer 
af i en marketingafdeling uden for Danfoss samt at 
lære nyt.

Jeg havde allerede fra mit skoleophold i København 
hørt om muligheden for at tage en del af min praktik 
i udlandet i forbindelse med min uddannelse. Det 
hele blev pludselig alvor, da min lærer på Designia i 
Kolding fortalte mere om mulighederne. Jeg valgte 
at nævne det for min chef og uddannelsesansvarlige, 
som med det samme var med på idéen at sende mig 
afsted. Med hjælp fra Lene Bonnen Sandholdt, som 

Takket været Danfoss og PIU kunne jeg hive stikket ud 
herhjemme i Danmark og udstationeres i Calgary, Canada!

»If I ever had the opportunity again to work with Nana I would do 
so without hesitation. Her professionalism and her ability to accept 
responsibility makes her an asset in any employment situation«
Marcia Bergmann, Marketing Manager Strategy

SAIT CORPORATE MARKETING TEAM



er International koordinator, landede jeg pludselig i 
Calgary, efter flere måneders forberedelse.

Jeg arbejdede på SAIT Polytechnic, som er en 
innovation og igangsættende videregående 
institution, hvor jeg var en del af Corporate 
Marketing. Jeg brugte meget af min tid med 
Stephanie, som er Brand Manager. Min største 
opgave var at tage over for hende i 3 uger, da hun 
ikke var på kontoret.

Nogle af mine arbejdsopgaver var at:
•  Opdaterer deres brand manual
•  Arbejde direkte med de grafiske bureauer
•  Koordinering af alle photoshoots
•  Korrekturlæsning af forskellige print sager
•  Idéudvikle trykte publikationer

Selv om jeg altid har været en meget åben person, 
med mange ambitioner og var godt forberedt på 
opholdet, var jeg lidt bange for at være alene, men 
det var ikke tilfældet. Jeg var meget heldig at bo 
på skolen samme med andre studerende fra hele 
verden. Vi fandt hurtigt sammen et par stykker og 
lavede nærmest noget hver dag. Nogle dage gik vi 
til parken og nød det skønne vejr, andre dage tog vi 
ud og spiste sammen. Når vi havde en lang weekend, 
pakkede vi bilen og tog på eventyr i Canada. 

Mine kollegaer var også meget venlige og inviterede 
mig til begivenheder efter arbejde. De viste mig 
byen og gav en masse idéer og råd til ting, jeg burde 
opleve i Calgary. Jeg var også så heldig at få et rigtigt 
godt forhold til en kollega, som jeg nu kan kalde for 
min veninde og som jeg tit taler med, selvom jeg er 
hjemme i Danmark igen.

Der var også dage, hvor jeg ønskede at være 
hjemme.  Jeg blev på et tidspunkt syg under mit 
ophold – der var det lidt af en udfordring at være 
langt væk hjemmefra. Heldigvis fik jeg god støtte fra 
mine nye bekendtskaber og kollegaer. 

Calgary blev også oversvømmet og min arbejdsplads 
lukkede et par dage. Det var forfærdeligt at tusindvis 
var tvunget til at forlade deres hjem på grund af 
oversvømmelsen. Mine kollegaer vendte dog den 
triste situation til noget positivt og vi besluttede 
at bruge vores fritid sammen til at hjælpe andre 
kollegaer og fremmede mennesker i byen til at 
komme igennem krisen.  Vi hoppede i arbejdstøjet 
og gik i gang.

Danfoss og PIU gjorde det muligt
Jeg er meget taknemmelig for at få muligheden for 
at tage på et udenlandsophold. Det har været en god 
måde at få kontakter på, samt at få et professionelt 
netværk. Jeg har mødt mange spændende personer 
inden for den grafiske branche, som har fundet 
ud af hvem jeg er og hvad jeg kan. Det var et par 
spændende måneder, hvor jeg fandt ud af hvordan 
min uddannelse kan bruges på et internationalt
niveau. Jeg har oplevet en ny kultur og fået erfaring 
til at fremme min karriere, som blandt andet kan ses 
i mine anbefalinger jeg fik med retur til Danmark fra 
mine kollegaer. Det vigtigste er, at jeg har forbedret 
mine sprogkundskaber, men jeg har også lært mere 
om marketing, grafisk design og mere om mig selv. 

Jeg forlod Canada som en stærkere person og jeg 
har styrket mine personlige kompetencer på mange 
måder. Jeg vil til en hver tid tage af sted igen hvis 
jeg får muligheden, og jeg vil opfordre alle unge 
mennesker til at gøre det samme! 

Takket været Danfoss og PIU, har det været muligt at 
hive stikket ud herhjemme og tage af sted uden at 
skulle tænke på det økonomiske – det har været en 
uvurderlig hjælp med den økonomiske støtte.

Hvis I vil vide mere om mine erfaringer skal I være 
velkommen til at kontakte mig.

Nana Skak Jensen, Mediegrafiker elev på Danfoss A/S


