
Udvikling og potentiale ligger ikke kun 
i de store virksomheder 

Mia Tjellesen arbejder for IT-#rmaet Kirkeweb. De er kun 25 ansatte, hvilket betyder stort ansvar 
og meget tillid – også til Mia som studenteransat.

Af Mads Matzon

Ansvar, tillid og udvikling er nogle er de ord, der går igen, 

når Mia Tjellesen fortæller om sit studiejob hos den lille 

IT-virksomhed Kirkeweb. Firmaet har skabt en samlet IT-

arbejdsplatform til kirkerne. Indtil videre har de cirka 400 

kirker som kunder, og Mia Tjellesen har skaffet $ere af dem.

Hvad laver du I Kirkeweb? 

”Jeg har faktisk lige fået en ny stilling, hvor jeg skal til at 

tage mig af fornyelse af vores eksisterende kunder, så de 

fortsætter på vores abonnementsaftale.”

Hvad lavede du inden?

”Jeg var mødekonsulent, og tog den første kontakt til poten-

tielle kunder. Fortalte dem lidt om Kirkeweb og bookede en 

onlinepræsentation, som jeg også stod for at afholde.”

Hvordan har det været?

”Det har været meget lærerigt, og jeg har haft utrolig meget 

ansvar for mine egne opgaver.” 

Hvordan?

”Der står ikke en chef og ånder mig i nakken. Jeg arbejder 

meget selvstændigt. Har jeg nogle spørgsmål, henvender jeg 

mig selvfølgelig til min chef. Men som udgangspunkt har  

jeg selv ansvaret for at udføre mine opgaver.” 

Betyder det noget, at I ikke er så mange i Kirkeweb?

”Helt bestemt. Det føles mere som en familie, og kulturen 

her på kontoret hedder ´frihed under ansvar´. Det betyder 

generelt, at alle ansatte har meget ansvar, fordi der bliver 

troet på, at man fuldfører sine opgaver. Vi bliver også ind- 

draget og spurgt om idéer og meninger. Det tror jeg ikke var 

sket på samme måde i en større virksomhed.” 

Hvordan føles det at have så meget tillid og ansvar?

”Det giver mig muligheden for at udvikle mig, og jeg føler 

også, at jeg bliver værdsat, når jeg bliver taget med på råd. 

Det er rart.”

Så dit råd til andre studerende er?

”Udvikling og potentiale ligger ikke kun i de store virksom-

heder. Hvis du gerne vil have ind$ydelse på processerne og 

være i en virksomhed, hvor tingene også går stærkt, så er det 

rigtig spændende at være i en mindre virksomhed.” 

Mia Tjellesen er bachelor i erhvervsøkonomi fra RUC.  

Hun læser sin kandidat på CBS.

Vil du søge job i en mindre virksomhed, så #nd gode råd på mitfoerstejob.dk


