
Gode muligheder for at  
specialisere sig 

Jeg var i praktik i Danske Bank i 8. klasse, og desuden har jeg altid været interesseret i investering. 
Finansuddannelsen virkede som et godt sted at starte karrieren. Der er mange muligheder for at specialisere 
sig. 
 

Hvordan er det at være elev?  
Jeg er glad for det. Man får lov at arbejde og studere samtidig. Og så er elevlønnen god. 
 
Kan du prøve at beskrive en helt almindelig arbejdsdag?  
Om morgenen er der teammøde, hvor vi planlægger dagen og uddelegerer opgaver. Jeg har møder med 
privatkunder og mindre erhvervskunder.  
 
Mange kedelige opgaver som f.eks. arkivering er outsourcet, så man risikerer ikke at tilbringe tid i arkivet. 
Det er sjovt at sidde i kassen, for man kommer i kontakt med kunderne på en god måde og kan lave mere, 
end man lige tror. Jeg har f.eks. tit solgt forsikringer i kassen eller skaffet nye kunder. Man skal være både 
rådgiver og sælger. 
 
Hvilke personlige kvalifikationer skal en elev have?  
Man skal være udadvendt, serviceminded og engagere sig i, hvad man laver. 
 
Hvordan er det kollegialt og socialt at være elev i en Danske Bank? 
Jeg synes, det er fedt at være i en lille filial. Gennemsnitsalderen er ret høj her, men det er hyggeligt at have 
ældre kollegaer, jeg kan lære af.  
 
Vores filial er sponsor for den lokale kajakklub. Når der er arrangementer, inviterer vi nabofilialerne med, og 
de inviterer os til deres arrangementer. Det er godt at have det lokale netværk. 
 
Hvordan har vekselvirkningen mellem teori og praksis fungeret? 
Det fungerer rigtig godt. Når man er skoletræt, er det rart, at man kan kombinere uddannelse med arbejde. 
Skolen er lettere end gymnasiet, der er ikke så meget at læse, og opgaverne er ikke så store.  
 
Hvad laver du, når du ikke er på job? 
Jeg dyrker vandsport, wakeboard, som er et slags snowboard på vand. Jeg kører også race, altså motorløb i 
bil. Det er rart at komme ud og lave noget fysisk. 
 
Benytter du nogle af de tilbud, bankens foreninger tilbyder?  
Nej, men jeg vil gerne med i Gokart Klubben, men helst sammen med en kollega. 

 
 

Michael Boye Aller, født 1988

Uddannelse: Studentereksamen (hhx) 
Jobtitel: Finanselev 
Placering: Hellerup Afdeling 

Det bedste er ... 
… at jeg føler, jeg gør en forskel. Jeg bidrager til teamet, og det, jeg lærer, kan bruges til noget.  
 
Det værste er ... 
… overarbejde. Egentlig skal elever ikke have det, men vi mangler medarbejdere, så giver jeg en hånd 
med.  
 
Om fem år ... 
… har jeg taget HD og arbejder med investering. Det er det, jeg har villet fra begyndelsen. Bankens 
interne kurser skal også hjælpe mig i den retning.  
 
Mit bedste råd 
Det er overvældende, når man starter som elev, så tag en ting ad gangen. Og få nogle gode 
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arbejdsrutiner. 

Skriv til Michael og mød en anden elev 
Skriv til Michael  

Én ting er, hvad der står på en hjemmeside. Noget 
andet er, hvad medarbejderne siger. Skriv til 
Michael. 
E-mail til Michael 

Mød Dajana  

Læs Dajanas historie om at være elev. 
 
 Læs Dajanas historie 
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