
I 2018 så den første karrieremesse på Ilisimatusarfik,
Grønlands Universitet, dagens lys. Formålet var at ska-
be kontakt mellem studerende og det grønlandske ar-
bejdsmarked. Det var så stor en succes, både for virk-

somhederne og de studerende, at det med det samme blev
en årligt tilbagevendende begivenhed. Desværre satte coro-
na en stopper for arrangementet sidste år, da de dengang
ikke kunne nå at omstille sig fra fysisk til online. Men i år er
de klar til at afvikle arrangementet online.

I stedet for én dag, hvor alle møder fysisk op, varer karri-
eremessen i år en hel uge i uge 15: fra mandag d. 12. april til
fredag d. 16. april. Hver dag fra klokken 10 til 16.

Online giver andre muligheder
Selvom Grønland ikke er lukket ned lige i øjeblikket, har de
stadig forsamlingsforbud, og for ikke at komme i konflikt
med dette, besluttede Ilisimatusarfik at afvikle årets karri-
eremesse online. 

»Når vi afholder karrieremessen online giver det nogle
andre muligheder. Eksempelvis at vi kan afvikle det over
flere dage, hvilket giver større fleksibilitet både for virk-
somhederne og de studerende. På den måde er det nemme-
re at være med, selvom man ikke kan afsætte en hel dag, og
de studerende kan bedre passe det ind i deres undervis-
ning,« siger Per Arnfjord, International Coordinator &

Online karrieremesse giver
større fleksibilitet
Siden 2018 har Ilisimatusarfik, Grønlands universitet, afholdt en årlig karrieremesse i april. Sidste år
var de nødt til at aflyse på grund af corona, men i år vender de tilbage i en online udgave.
NYHED Johanne Hauch Jensen

» Når vi afholder karrieremessen 
online giver det nogle andre 
muligheder. Eksempelvis at vi kan 
afvikle det over flere dage, hvilket 
giver større fleksibilitet både for 
virksomhederne og de studerende. 
PER ARNFJORD,
International Coordinator & Communication 
coordinator ved Ilisimatusarfik.
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Kuluk Lyberth fra Departementet for Udenrigsanliggender.
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Communication Coordinator ved Ilisimatusarfik, Grøn-
lands universitet.

Han lægger ikke skjul på, at han ville foretrække at karri-
eremessen var fysisk, som den plejer at være, men omvendt
åbner det op for andre muligheder. 

»Hånden på hjertet: Det er bedre at mødes ansigt til an-
sigt, men at holde det online er trods alt bedre end slet ikke
at holde noget. Og for virksomhederne er det nemmere at
være med. Hvor de måske kunne have svært ved at afsætte
en hel dag for at møde op fysisk, så kan de i år holde et on-
line oplæg hurtigt. På den måde kan vi få flere og andre
med, som måske ellers ville have meldt fra.«

Karrieremessen skaber synlighed
Departementet for Udenrigsanliggender i Nuuk har været
med flere gange og deltager også i år i arrangementet on-
line. 

»Vores formål med at deltage i messen er at udbrede
kendskab og viden til vores departement. Vi har stort fokus
på praktikmuligheder til de studerende – både i Nuuk, men
også hos vores repræsentationer i Washington D.C., Bru-
xelles og Reykjavik. Senere også hos vores nye repræsenta-
tion i Beijing. Det er vores primære fokus. Folk der har væ-
ret i praktik hos os, er ofte endt med også at arbejde hos os.
Blandt andet kom jeg selv ind på den måde, hvor jeg var i
praktik i Bruxelles og blev ansat efter endt uddannelse,«
fortæller Kuluk Lyberth, AC-fuldmægtig i Departementet
for Udenrigsanliggender.

Grønlands Universitet ser ikke messen som et direkte re-
krutteringsredskab for de virksomheder, der deltager. 

»Mange af de virksomheder, som tilmelder sig, ser det
ikke som et rekrutteringsgrundlag her og nu. Jeg tror mere
de ser det som en markedsføringsmulighed, og at de mere
ser det som, at de har muligheden for at markedsføre sig
overfor mulige ansøgere på sigt,« siger Per Arnfjord. Om-
vendt er messen også en markedsføringsmulighed for uni-
versitetet: 

»Den er også til for at vi som universitet kan få sat ansigt
på de forskellige virksomheder og indgå en dialog omkring
at få flere kandidatstuderende,« – og på den måde kan der
skabes en kontakt mellem universitetet og erhvervslivet til
gavn for begge.

Fordi det er online, og de fysiske rammer i år er ophævet,
bliver det også nemmere at præsentere karrieremuligheder
uden for Nuuk for de studerende

Flere skal tage en kandidatgrad
Arbejdssituationen for studerende i Grønland er lige nu
meget anderledes end i Danmark. I Grønland har største-
delen af de studerende et job efter endt bachelor, og derfor
er udfordringen for universitetet at få de studerende til at
blive på studiet og tage deres kandidatuddannelse, inden
de starter i job. Det arbejde er også noget, Ilisimatusarfik
samarbejder med det grønlandske erhvervsliv om. 

Departementet for Udenrigsanliggender har også fokus
på dette og opfordrer i høj grad de studerende til at færdig-
gøre deres kandidatuddannelse. 

»Vores budskab til de studerende er altid, at de skal fær-
diggøre deres kandidat. Det er det, der giver mening, hvis
man vil gøre karriere hos os. Hvis man har et ønske om at
blive ansat og udsendt til vores repræsentationer rundt om
i verden, så er det klart bedst for alle parter, at de som mini-
mum færdiggøre deres kandidat,« siger Kuluk Lyberth.

Selvom det selvfølgelig er en positiv ting, at studerende
kan gå ud og få job efter endt bachelor, så kan det på sigt
skabe problemer. Og derfor er det vigtigt, at få de studeren-
de til at læse videre. 

»I Danmark kunne du også tidligere få et job med bache-
lor, men nu skal du have kandidatdelen også. Den udvik-
ling regner vi også med kommer til at ske heroppe, fordi vi
uddanner flere og flere, og også får flere og flere uddannel-
ser,« siger Per Arnfjord.

Han ønsker et samarbejde med erhvervslivet, hvor de i
fællesskab finder løsninger, der gavner både virksomhe-
derne og de studerende. 

»Vi har ekstra fokus på det her område, hvor vi gerne vil
have et samarbejde om videreuddannelse. Det kunne ek-
sempelvis være et spor, der hed, at man kunne tage enkelt-
fag ved siden af sit arbejde.«

I Departementet for Udenrigsanliggender har de også fo-
kus på det, og laver individuelle aftaler med de studerende,
som får ansættelse. 

»Der er mange forhold der gør, at der ikke er én løsning.
Vi opfordrer altid til at man læser færdig og tager kandida-
ten. Derfor finder vi som udgangspunkt også løsninger, så
der er tid til at skrive specialet og til at studieliv og arbejds-
liv kan hænge sammen,« fortæller Kuluk Lyberth.

Anderledes forventninger til årets messe
En online messe kan ikke undgå at være anderledes end en
fysisk messe. Men derfor er der stadig store forventninger
til, at det nok skal blive en succes. For selvom karrieremes-
sen kun er få år gammel, har den allerede vist sig at være
relevant for både studerende og virksomheder. 

»Jeg tror, den vil få en større og større betydning. Hvis det
står til mig, så skal den være en årlig tilbagevendende be-
givenhed. For jo flere gange vi afholder den, jo mere bliver
det en tradition for både de studerende og erhvervslivet.
Der er vi ikke lige nu, men på sigt kan det blive et rigtig godt
værktøj,« siger Per Arnfjord.

Han er ikke i tvivl om, at karrieremessen er med til at
åbne øjnene hos de studerende for, hvilke muligheder de
har. Og netop i år, fordi det foregår online, er der flere, der
kan være med, som ikke ville have været med, hvis den var
fysisk.

Omvendt kommer der ikke til at være den slags tilfældige
møder, som præger og kendetegner en fysisk messe. I ste-
det bliver det mere fokuseret – og det er også det, som Ku-
luk Lyberth regner med. 

»Jeg har en forventning om, at de studerende, vi møder i
år online, er studerende, der allerede er interesserede i vores
område, fordi de aktivt skal vælge at deltage i netop vores
onlinesession. Så det er jo på mange måder en fordel. Ulem-
pen er, at vi ikke fanger de folk, som vi ellers tilfældigt ville
møde, og som jo er styrken ved et faciliteret, fysisk frem-
møde. Men vi er optimistiske, og er glade for at messen bli-
ver afholdt, selvom det er et online format.«

Per Arnfjord fra Ilisimatusar-
fik mener, det trods alt er
bedre at mødes online end
slet ikke at holde karriere-
messe, selvom det ikke bli-
ver det samme som at stå
ansigt til ansigt.
Foto: Ilisimatusarfik
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» Jeg har en forventning om, at de
studerende, vi møder i år online, 
er studerende, der allerede er 
interesserede i vores område.
KULUK LYBERTH,
AC-fuldmægtig i Departementet for 
Udenrigsanliggender.


