Erhvervslivet hungrer efter nye, danske ingeniører
Nyuddannede ingeniører står med stærke kort på hånden, når de skal ud at søge deres første
job. Erhvervslivet melder i en rundspørge, at der er stor efterspørgsel på ingeniører ved
Danmarks største job- og karrieremesse – og det tyder på vind i sejlene til virksomhederne.
Virksomhederne står i kø for at få fingre i nyuddannede ingeniører. Efter to år i træk, kan med
fuldt hus på Danmarks største job- og karrieremesse for ingeniører, DSE-messen, har
arrangørerne i år været nødt til at udvide antallet af stand for at følge med efterspørgslen.
En rundspørge blandt de deltagende virksomheder viser tydeligt, at de unge ingeniører er i høj
kurs: To tredjedele af virksomhederne svarer, at de efterspørger flere nyuddannede ingeniører,
end de tidligere har gjort.
”Vi kan tydeligt mærke, at virksomhederne på messen hungrer efter unge, friske og højt
kvalificerede ingeniører,” siger Pernille Rehné Jensen, formand for De Studerendes
Erhvervskontakt (DSE), der arrangerer messen.
På messen, der er åben den 25.-26. marts på DTU i Lyngby, står 140 virksomheder og
organisationer klar til at kigge efter nye potentielle ansatte. Det vidner om vækst i erhvervslivet noget, der kommer de nye ingeniører til gode, når de kan møde de kommende arbejdsgivere i
øjenhøjde.
”De nyuddannede får oftere og oftere deres første job gennem netværk frem for traditionelle
opslag, og DSE-messen er en rigtig god måde for de studerende at træne deres evner inden
for networking i professionelle men uformelle rammer.”
Industrien går på talentjagt
En af deltagerne ved årets DSE-messe er GEA Process Engineering, som udvikler
procesudstyr til bl.a. mejeri-, medicinal- og kemiindustrien.
”De ingeniører, der kommer ud af de danske uddannelser, er både dygtige, professionelle og
’fagligt sultne,” siger Ulla Plüger Michelsen, der er dansk HR-chef for GEA.
Koncernen, der omsætter for knap 14 milliarder om året, kan mærke væksten i ordreindgangen
og har derfor på de seneste tre år oprettet mere end 100 ingeniørstillinger i Danmark for at
holde trit.
”Vi har før – med stor succes – ansat ingeniører i forlængelse af DSE-messen. Og sådan, som
sektoren udvikler sig lige nu, er vi meget interesserede i den kommende generation af danske
ingeniører. Derfor er vi også at finde på messen i år: Så vi kan være på udkig efter de talenter,
der skal hjælpe med at fortsætte vores positive udvikling,” siger Ulla Michelsen.
Næsten to tredjedele (63%) af virksomhederne ved messen udtrykker konkrete planer om at
ansætte flere nyuddannede ingeniører inden for de næste par år, end de har gjort tidligere. Det
glæder formanden for Ingeniørforeningen IDA, Frida Frost:
”Ingeniører er en attraktiv vare i disse tider, hvor teknologier udvikler sig hurtigere, end vi kan
nå at uddanne folk med tekniske kompetencer. Muligheden for unge, nyuddannede ingeniører
er rigtig gode i øjeblikket, og der bliver kun endnu mere brug for dem og deres kompetencer
fremover,” siger hun.
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Mere end en tredjedel (37%) af virksomhederne svarer desuden, at de forventer et
forestående generationsskifte, når flere del arbejdsstyrken går på pension i de
kommende år.
”For virksomhederne er det en fantastisk mulighed for at vise sig frem og samtidig spotte
talenter – det er klart en investering i at kunne tiltrække de dygtigste, når virksomheder
bruger tid og energi på at deltage i messen,” siger Frida Frost fra IDA.
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Fakta:
Rundspørgen er sendt ud til deltagerne på årets DSE-messe. Heraf har 35 ud af de 126
deltagende virksomheder svaret.
37% siger, at de står foran et generationsskifte i løbet af de næste par år på grund af
ældre medarbejdere, der ventes snart at gå på pension.
66% siger, at deres virksomhed efterspørger flere nyuddannede ingeniører i dag, end de
tidligere har gjort.
63% siger, at de har planer om at ansætte flere nyuddannede ingeniører inden for de
næste par år, end de tidligere har gjort.
43% siger, at deres virksomhed har oplevet en stigning i antallet af ansøgninger fra
nyuddannede ingeniører gennem de sidste par år.
40% af virksomhederne oplever en stigende efterspørgsel på nyuddannede ingeniører
indenfor deres respektive brancher.
DSE-Messen
DSE Messe Lyngby er Danmarks absolut største job- og karrieremesse med 140
deltagende virksomheder og organisationer inden for ingeniørbranchen. 10.000
besøgende forventes at komme forbi messen i løbet af de to dage, den varer.
Messens 140 stande er alle besat, fordelt på 126 virksomheder, 10 nyopstartede
virksomheder og 11 organisationer.
Messen finder sted i relevante rammer på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) onsdag
den 25. marts kl. 10:00 – 17:00 og torsdag den 26. marts, kl. 10:00 – 16:00. Der er fri
adgang for alle besøgende.
Messen bliver arrangeret af De Studerendes Erhvervskontakt, som er en selvstændig
non-profit organisation bestående udelukkende af frivillige studerende fordelt på to
afdelinger i hhv. Lyngby og Aalborg. Organisationen har til formål at skabe kontakt
mellem ingeniørstuderende og erhvervslivet.
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