Min historie

Den 8. maj 2013 afsluttede jeg Cand.merc.aud. studiet fra Aalborg Universitet.
Jeg har siden været jobsøgende, og har deltaget i et mentorforløb hos konsulent Palle L. Nielsen fra Fri
Fugl. Jeg har målrettet søgt job i revisionsbranchen med et stort ønske om at opnå en stilling som
revisortrainee.
I midten af januar 2014 tog jeg med Palle til et super godt Djøf arrangement, der blev afholdt hos
Beierholm i Aalborg. Jeg fik her indblik i de mange fordele, som Djøf giver deres jobsøgende
medlemmer, og jeg valgte efterfølgende at melde mig ind i fagforeningen pr. den 23. januar 2014.
Tirsdag den 18. marts 2014 blev jeg ringet op af beskæftigelseskonsulent hos Djøf, Michael Gravenhorst
Grimm. Han tilbød mig at deltage i et heldagsarrangement for jobsøgende, mandag den 24. marts, hvor
man havde planlagt en bustur til Thy. Djøf arrangerede denne tur i samarbejde med Thy Erhvervsråd,
med det formål at skabe interesse hos akademikere for at søge job i Thy egnen. Der ville på turen være
mulighed for at stifte bekendtskab med virksomheder fra lokalområdet, og skabe netværk der senere
kunne føre til job.
Der var planlagt tre virksomhedsbesøg, blandt andet hos Revision Limfjorden, og efterfølgende var der
arrangeret virksomhedsdating med repræsentanter fra cirka otte lokale virksomheder, herimellem
Revision Limfjorden og Brandt Revision.
Da min primær interesse var indenfor revision, blev jeg meget begejstret for muligheden for at stifte
bekendtskab med revisionsfirmaer, i en egn hvor jeg endnu ikke havde søgt job. Jeg meldte mig derfor
med glæde til arrangementet.
Mandag morgen klokken otte steg vi på bussen i Aalborg, og vi blev taget godt imod af arrangør Michael
Gravenhorst Grimm. Under køreturen fik jeg æren af at sidde ved siden af Michael. Han fortalte, at han
ugen inden havde ringet til cirka 150 ledige Djøf medlemmer. Ud af disse var der 8 som havde tilmeldt
sig arrangementet, hvoraf kun 6 mødte op på dagen. Her ud over havde 8 personer tilmeldt sig inden.
Det blev til i alt 14 deltagende medlemmer i en bus med cirka 50 siddepladser.
Vi startede besøget hos Cold Hawaii i Klitmøller, som er et iværksættermiljø. Herefter kørte vi videre til
Thisted kommune, hvor to tilflyttede akademikere fortalte om jobmulighederne hos kommunen.
Revision Limfjorden var det næste stop, hvor indehaveren holdt et spændende oplæg.
Til sidst blev der afholdt virksomhedsdating hos Videncenter Thy-Mors, hvor man kunne få en uformel
snak med repræsentanterne fra de fremmødte virksomheder. Jeg talte her med de to repræsentanter
fra Revision Limfjorden, og jeg udleverede mit CV til dem. Revision Brandt var desværre ikke mødt op.
Det viste sig at blive en rigtig god og spændende dag, og jeg blev imponeret over at se og høre, hvilke
muligheder der er for en nyuddannet akademiker i Thy området.

Dagen efter blev jeg ringet op af en af partnerne hos Revision Limfjorden, som inviterede mig til
jobsamtale torsdag den efterfølgende uge.
Mandag efter samtalen blev jeg tilbudt ansættelse hos Revision Limfjorden i Thisted fra den 2. maj 2014.
Jeg kunne ikke være mere tilfreds med, hvad turen til Thy har medført for mig.

Med venlig hilsen,
Victor Dinu

