
Udtalelse fra nuværende praktikant 
 

Jeg valgte praktik hos H.J. Hansen Vin i Odense, fordi det er en branche, jeg ikke tidligere har erfaring med, 
og spændende produkter, som jeg synes er rigtig interessante at arbejde med. H.J.H. er en stor virksomhed 
med rigtig mange afdelinger, og det er superspændende at være del af. Der er altid projekter at gribe fat i, 
og jeg har frihed til at forme opgaverne, så de bidrager til min profil, når jeg skal videre ud på 
arbejdsmarkedet, det er rigtig fedt.  

Jeg sidder med e-commerce, marketing, oversættelse og udvikling af content-universer. Det er rigtig 
givende at få lov at arbejde med konkrete produkter og målgrupper, for det giver en helt anden forståelse 
for arbejdsmarkedet end universitetet kan. På den måde supplerer praktikforløbet min uddannelse rigtig 
godt, og jeg kan ikke forestille mig, at der er en uddannelse, der ikke ville styrkes af et praktikforløb trods 
erfaring fra tidligere studiejob.  

Jeg var selv i tvivl om, hvorvidt jeg skulle vælge praktik, da jeg har haft et studiejob og dermed erfaring med 
arbejdsmarkedet. Men det er noget helt andet at kunne fordybe sig i arbejdet fuld tid, mens man er 
studerende og dermed har mulighed for at være i lære, før man får ansvar i en konkret stilling – især i en 
større virksomhed som H.J.H. Jeg er virkelig glad for, at jeg valgte praktik, og et forløb hos H.J.H. er noget 
særligt, fordi de giver plads og frihed i valg af arbejdsopgaver, samtidig med at de er fleksible omkring 
studie og evt. studiejob. Det er en kæmpe bonus, som man ikke finder alle steder.  

Den smukke gamle bygning i Vestergade sætter rammerne for den helt særlige historie, H.J. Hansen Vin 
har. Man husker, at selvom man sidder med SoMe og e-commerce, så er det faktisk en 190 år gammel 
købmandsforretning, der er nået ind i det 21. århundrede, og det er ret inspirerende. Folk er altid venlige 
og hilser på gangene, og der er altid plads til at komme og spørge om hjælp, selvom der er fart på. Jeg lærer 
en masse om de mange ender, der skal spille sammen i et større foretagende, og så er der jo mange goder 
ved at være i praktik her. Bl.a. muligheden for smagsprøver og en udvidet forståelse for verdenen af 
spiritus. Det er meget mere komplekst og spændende, end man måske lige går og regner med! Personligt 
anede jeg intet om vin, før jeg startede, og jeg havde aldrig hørt om tannin før. Men der gik ikke længe, før 
jeg fik en bedre forståelse, fordi man hver dag omgås mennesker, der brænder for det. En kæmpe fordel er, 
at butikken ligger lige nedenunder, så hvis du interesserer dig bare lidt for det, vil du hurtigt fange det 
grundlæggende. Det er fedt at vide, om man er mere til Pinot Noir eller Merlot, og det betyder faktisk en 
del, hvilket glas du drikker af!  

Så alt i alt kan jeg kun anbefale et praktikforløb, og særligt hos H.J. Hansen Vin, der har overskud til sine 
praktikanter, selv når der er fart på.  

 

Skrevet af Rikke Lundegaard Nielsen, nuværende E-commerce praktikant og studerende på International 
Virksomhedskommunikation med speciale i engelsk. 
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