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Grundlag for KEAs samarbejde med interesseorganisationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGGRUND OG 
FORMÅL 
 
 
 

På KEA er er vi glade for at samarbejde med interesseorganisationer, der 
understøtter vores arbejde med at sikre et bedre match mellem KEAs dimittender 
og arbejdsmarkedets kompetencebehov, samt KEA studerendes attraktivitet på 
det globale arbejdsmarked. 
 
Omdrejningspunktet for samarbejdet er aktiviteter og ydelser, der understøtter 
KEA studerendes karriereudvikling og jobmuligheder. Eksempler herpå er KEAs 
karrieredage, netværkseftermiddage samt CV- og karrieresparringsaktiviteter. 
 
Oplysning om medlemskab i interesseorganisationer betragtes som 
karriererelevant, såfremt der ikke markedsføres for andre aktiviteter i forbindelse 
hermed, ligesom der ikke må udføres salgsaktiviteter.  
 
Markedsføringsmateriale og merchandise skal være proportionelt med aktivitetens 
omfang og skal godkendes af KEA Karriere og Relationer, som forbeholder sig 
retten til at afvise materiale, der ikke overholder formålsbeskrivelsen. Se regler for 
markedsføring af aktiviteter i Bilag 1 
 

MÅLGRUPPE FOR 
SAMARBEJDE 
 

Målgruppen for KEAs samarbejde med interesseorganisationer er KEAs danske 
såvel som internationale studerende og dimittender. 

 

PRINCIPPER 
 
 

Alle interesseorganisationer behandles ens, og KEA vil lade det være de 
studerendes egen beslutning, om de vil vælge interesseorganisationer til eller fra 
 
Interesseorganisationer inviteres løbende til deltagelse i karriererelevante 
aktiviteter. Vi forventer, at interesseorganisationerne ved denne type aktiviteter 
vejleder studerende uanset uddannelse- og fagforeningstilknytning. 
 
Det er frivilligt om de studerende vil deltage i interesseorganisationers aktiviteter, 
 
Interesseorganisationer kan efter aftale med KEA Karriere og Relationer afholde 
aktiviteter for udvalgte studerende, såfremt grundlaget for samarbejdet overholdes 
 
Interesseorganisationers aktiviteter må ikke være en del af undervisningen på 
KEA. Interesseorganisationer kan dog efter særlig aftale med KEA Karriere og 
Relationer afholde fagrelevante oplæg i undervisningen, såfremt der ikke foregår 
skjult markedsføring og rekruttering i forbindelse hermed. 
 

ØKONOMI 
 
 

KEA indgår ikke eksklusiv aftaler med interesseorganisationer 
 
KEA modtager gerne støtte til faglige oplæg o.lign, hvor studerende og dimittender 
inviteres. Dette skal aftales særskilt med KEA Karriere og Relationer på 
karriere@kea.dk 
 

KONTAKT Hvis du har spørgsmål vedrørende grundlaget for samarbejdet, kan du kontakte 
KEA Karriere og Relationer på karriere@kea.dk, 

 
Du skal også kontakte KEA Karriere og Relationer for spørgsmål vedr. eller 
kontakt til en specifik uddannelse. KEA Karriere og Relationer vil sende 
henvendelsen videre til rette modtager og give afsender besked herom. 
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BILAG 1 – MARKEDSFØRING 

 

RETTIGHEDER 
 

Navnet KEA tilhører Københavns Erhvervsakademi og må ikke bruges i nogen 
form for reference uden KEAs forhåndsgodkendelse. Dette omfatter også brug af 
KEAs logo 
 

OPSÆTNING AF 
MATERIALER SAMT 
UDDELING AF 
FLYERS 
 

Der er opsat opslagstavler på KEAs adresser.  
På Guldbergsgade findes der yderligere opslagssøjler på alle etager  
 
Opslagstavler og søjler ryddes hver anden måned, så de altid fremstår med 
aktuelle informationer. Der skal skrives dato på alle opslag. 

 
Grundet krav fra brandmyndigheder er ophængning ikke tilladt andre steder, det 
gælder også glasvægge ud mod brandveje og vægflader i fællesområder. 

 
Flyers, foldere o.lign skal placeres i de dertil opstillede brochureholdere 
 
 

DIGITAL 
MARKEDSFØRING 
 

Interesseorganisationerne har selv mulighed for at lægge digitale plakater og 
andre typer af opslag på KEA Student Life’s facebookside - 
https://www.facebook.com/KEAstudentlife/.  

 
KEA forbeholder sig retten til at slette og redigere opslag. 
 

STANDE 
 

Hvis der indgås en skriftlig aftale med KEA Karriere og Relationer er det muligt 
at stille en fysisk stand op. 
 
Uanmeldte stande vil blive fjernet 
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