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Fondssøgning til Aalborg Case Competition 2018 M. ARLA FOODS 
 
 

Om vores forening 
 
Aalborg Case Competition er en studenterdrevet og frivillig forening, som har til formål at skabe en 

relation mellem ambitiøse universitetsstuderende i Danmark og erhvervslivet med henblik på at 

styrke begge parter. Foreningen bag AAU Case Competition har afholdt to case competition: 2016 

omhandlende sygehus Nord i Aalborg og 2017 omhandlende Aalborg Havn.  

 
Ildsjælene bag Aalborg Case Competition er frivillige universitetsstuderende fra Aalborg 

Universitet. Grunden til, at vi arbejder hårdt på at gøre konkurrencen til en realitet er, at vi kan se 

en enorm gevinst for både de studerende og for erhvervslivet. Det er en unik mulighed for begge 

parter, som kan føre til udvidelse af disses professionelle netværk. Foruden de 

universitetsstuderende har vi folkeskoler fra Aalborg Kommune med. Formålet her er, at lade 

9.klasserne forsøge at arbejde problembaseret indenfor forskellige case lige fra naturvidenskab til 

markedsføring, for de kan få indblik i hvad det vil sige at gå på Aalborg Universitet.  

 
I forlængelse af Case Competition vil der være en Corporate Lounge, hvor alle interesserede 

virksomheder og studerende frit kan deltage. De studerende har dermed mulighed for at skabe 

relationer til potentielle arbejdsgivere. I alt deltager 200-250 mennesker til arrangementet over de 

to dage vi afholder case competition. 

 

Hvad er en case competition 
 
En case competition er en intens konkurrence, som foregår over 24 timer, hvor de studerende 

bruger deres kompetencer til, i grupper, at løse en case, som en virksomhed har opstillet. Hermed 

får de studerende mulighed for at afprøve deres færdigheder i praksis med en problemstilling fra 

virkeligheden, mens virksomheden får præsenteret en veludarbejdet løsning på de udfordringer, de 

oplever. Virksomheden får ydermere mulighed for at lære den enkelte studerende at kende, hvilket 

kan føre til en eventuel ansættelse. 
 
Konkurrencen afsluttes med en kåring af den gruppe, dommerpanel bestemmer, der har 

præsenteret den bedste løsning. At vinde en case competition - såvel som at deltage i en – har 

stor betydning for den studerendes CV. 

 
Vores vision 
 
Vores vision er at skabe en lærerig og kompetencestyrkende oplevelse for studerende på 

videregående uddannelser, som skaber bedre grundlag for jobsøgning efter endt studie, ved at 

skabe relationer til erhvervslivet samt give relevant og konkret erfaring til den studerendes CV. 

Dertil at give folkeskolerne indblik i universitetslivet. Aalborg Case Competition er ikke en del af 

Aalborg Universitet, men vi er i samarbejde med dem.  



 

Vi søger støtte fordi 
 
I modtager denne ansøgning om støtte, da vi er en frivillig drevet organisation, som mangler midler 

til, at en case competition i 2018 kan realiseres. Vi søger helt konkret om støtte til at kunne dække 

omkostninger i forbindelse med markedsføring, lokaler, forplejning mm. Afholdelse af AAU Case 

Competition vil være d. 3. – 4. april 2018.  

 

Med venlig hilsen 
 
Aalborg Case Competition 
 
Færøgade 57, 2tv 

9000 Aalborg 

CVR: 37755508 

Konto: 7459-0001234914 

 
www.facebook.com/aaucasecompetition/ 

www.aaucasecompetition.dk/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


