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Tunilla Bugge Sørensen er 24 år og har en HH. Inden hun den 
1. september 2007 startede som finanselev hos Danica 
Pension i Lyngby, havde hun læst jura i to semestre på 
universitetet samt arbejdet i butik i en lang periode. 
 
Ikke i tvivl 
Jeg havde behov for et job med mulighed for at tænke selvstændigt. 
Derfor kiggede jeg efter finanselevstillinger og stødte på Danica 
Pension, som jeg sendte en ansøgning til. Da jeg havde været til 
samtale, var jeg slet ikke i tvivl om, at jeg ville sige ja, hvis jeg fik 
jobbet – pensionsområdet lød rigtigt spændende. Heldigvis fik jeg 
det. 

Det bedste, jeg har gjort 
Jeg skiftede både branche og landsdel, da jeg flyttede fra Kolding-
egnen og startede hos Danica Pension i Lyngby. Det er det bedste, 
jeg nogensinde har gjort. Jeg har aldrig før haft det så godt på en 
arbejdsplads. Der er stor tillid til eleverne, og vi har fra starten haft 
rigtige arbejdsopgaver. 
 
Ikke forskel på elever og andre ansatte 
Mine kollegaer i afdelingen for pensionsudbetaling er rigtig søde og 
hjælpsomme, og de gør ikke forskel på elever og andre ansatte. Jeg 
kan ikke mærke, om det er kontorchefen eller en førsteårselev, jeg 
taler med. 
 
Sjældent ens arbejdsdage 
Selv om der er en del rutinearbejde, er meget også forskelligt, f.eks. i 
kontakten til kunderne – de spørger næsten aldrig om det samme. Er 
man åben og har en positiv indstilling, kommer man ufatteligt langt. 
Og så gælder det om at lære så meget som muligt lige fra starten, så 
man er godt rustet. 
 
Masser af fitness 
Der er fitnesscenter i kælderen hos Danica Pension, og der træner jeg 
mindst to gange om ugen. En del af mine kollegaer kommer også i 
fitnesscentret, og derudover ses vi privat. Vi går i biografen, i byen 
og holder hyggeaftener. Der er også fredagsbar en gang om 
måneden, dér går det hurtigt med at lære andre at kende, også folk 
udenfor afdelingen. 
 
Læs mere om at være elev, når Lasse fortæller. 

Gode råd og fremtid 

 
Det bedste er … 
… at jeg hele tiden lærer noget 
nyt. Og at der er frihed under 
ansvar. 
 
Det værste er … 
… at jeg så tit er nødt til at 
spørge om hjælp. Jeg føler 
mig låst, når jeg ikke kan selv. 
Heldigvis er mine kollegaer 
ufatteligt søde til at hjælpe. 
 
Om fem år … 
… arbejder jeg ret sikkert 
inden for pensionsområdet. 
Jeg er formentligt også i gang 
med HD eller kurser på 
Forsikringsakademiet. Men jeg 
har ikke lagt mig fast. 
 
Mit bedste råd 
Vær åben og 
imødekommende. Og søg kun 
ind som elev, hvis du brænder 
for det. 
 
Skriv til Tunilla
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