
Tilmelding til PBS
Datalogforeningen er tilmeldt PBS og ser meget gerne 
at man betaler sit kontingent på denne måde. 
Man tilmelder sig ved at gå i banken med de relevante 
oplysninger:
PBS nr: 01237519 · Debitorgr:  01653
Medlemsnr: det 8 cifrede nummer, 
som står på kuverten over modtageradressen.

Som en gulerod trækkes der hvert år lod om 
2x3 flasker god rødvin mellem 
1. allerede tilmeldte medlemmer 
2. ret nytilkomne PBS betalende medlemmer
Tilbudet gælder også studerende.
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Temanummer for studerende

Datalogforeningen er en faglig forening for dataloger og datalogistuderende og beslæg-
tede uddannelser.  Hovedparten af foreningens medlemmer er dataloger uddannet i 
Aarhus, men der er også medlemmer fra andre uddannelsesinstitutioner.

Medlemmerne bliver løbende holdt orienteret gennem Datalogbrevet og hjemmesiden 
www.datalogforeningen.dk . Datalogbrevet udgives efter behov, typisk 5-6 gange om året.

Foreningen har forskellige grupper, der sikrer, at der bliver holdt faglige aftener (fore-
drag) nogle gange om året, at der afholdes et årligt stormøde for alle medlemmer, samt 
udarbejder en årlig lønstatistik for dataloger. 

Foreningen arbejder for øjeblikket på at iværksætte initiativer, der kan skabe relationer 
mellem de studerende og de færdige dataloger. Primært for at hjælpe de studerende 
med at få et netværk.

Fakta om: 
Datalogforeningen
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Datalogforeningen har over 700 medlemmer 
med tilsammen mere end 3500 års erfaring i 
hvad det vil sige at arbejde indenfor faget.  
Vi vil gerne dele ud af denne viden. 
Derfor tilbyder vi skræddersyede virksom-
hedsbesøg for studerende.  Du vælger enten 
firma og forretningsområde, eller også angi-
ver du blot, hvilke emner du er interesseret i 
(f.eks. 3D grafik). Herefter skaffer vi kontakt 
til et af foreningens medlemmer, som arbej-
der på den valgte virksomhed eller som ar-
bejder indenfor det emne, du har angivet.

Du og din mentor træffer selv de nødvendige 
aftaler for besøget, som forventes at vare 
1-2 timer.  Du og din mentor bestemmer selv, 
hvad besøget skal bruges til. Skal det blot 
være snak over en kop kaffe, hvor du hører 
om livet i branchen, skal du have mere infor-
mation om firmaet og evt. en rundvisning 
eller skal I fordybe jer i udveksling af erfarin-
ger om en fælles interesse ?  
Du kan vælge at komme som enkeltperson 

eller du kan slå dig sammen med studiekam-
merater og få en fælles aftale. Du kan til-
melde dig flere gange og komme på besøg 
hos flere firmaer. 
Du kan bevare og udbygge kontakten til 
din(e) mentor(er) ved jævnligt at deltage i 
Datalogforeningens arrangementer, som f.
eks. faglige aftener.

Brug muligheden til at skabe dine egne rela-
tioner til mennesker og virksomheder inden-
for dit fag.  
Gå på www.datalogforeningen.dk  og se 
hvordan. 
Kom også til den faglige aften, som er be-
skrevet i dette brev. Her vil du desuden få 
lejlighed til at møde kræfterne bag mentor-
ordningen.
Vi glæder os til at møde dig. 

Med venlig hilsen
Datalogforeningen 

Se faktaboksen om foreningen på bagsiden.

Til dig, der studerer
datalogi eller en beslægtet uddannelse

Åbner alle døre sig, når der 
står cand.scient. i datalogi på 
eksamensbeviset? 

Eller skal du selv sparke døren ind? Og 
kan en datalog overhovedet det? 

Velkommen til en aften med fokus på 
jobsøgning og netværk. Vi kommer bl.a. 
omkring: hvordan jobs bliver besat, 

datalogernes jobmarked, forskellige 
jobsøgningsmetoder, sociale medier til 
jobsøgning m.m.
Der bliver desuden mulighed for at ud-
veksle erfaringer med andre, erfarne 
og nyuddannede, dataloger.

Nysgerrige, der endnu ikke er medlem 
af Datalogforeningen, er velkomne.

Indkaldelse til 
faglig aften
tirsdag den 22 februar kl 19:30, Åbogade 15

Hvordan du tilmelder dig mentorordningen.
Vi opfordrer så mange som muligt af forenin-
gens færdige dataloger til at tilmelde sig 
mentorordningen. Du sender blot en mail til 
studentetnettet@datalogforeningen.dk, hvor 
du angiver følgende oplysninger:
· Navn
· Firma (med mindre du er arbejdsløs)
·  Evt. et par ord om firmaets forretnings-

område
· Mobilnummer
· Evt. interesseområde 

Herefter formidler foreningen kontakt til det 
firma, hvor du arbejder, for at sikre at det er 
OK, at du modtager en gæst på jobbet.  For 

større virksomheder vil kontakten blive for-
midlet én gang for alle. Vi vil anbefale, at 
firmaet lader timerne, du bruger som mentor, 
indgå som en del af dit arbejde, så du ikke 
selv skal betale. Evt. skal du aftale med din 
chef, hvor ofte du kan modtage besøg.
Desuden etablerer vi kontakten imellem dig 
og en eller flere studerende. De studerende 
skal tilmelde via hjemmesiden ved at sende 
en mail til studenternettet@datalogforenin-
gen.dk , så der er ikke tale om, at dine oplys-
ninger lægges på nettet.  
Vi håber at rigtigt mange vil støtte op om 
dette initiativ.

Med venlig hilsen
Studenternetværksgruppen

”Hvordan fa’en fÅr 
en nørd sit første job? 
eller et nyt?”

Cand.scient. eva jonassen 

er oplægsholder på aftenens møde 
og har masser af erfaring med re-
kruttering, særligt inden for IT. 
Eva har desuden i mange år arbejdet 
med skriftlig, mundtlig og online-
kommunikation. Eva er selvstændig 
konsulent inden for headhunting, 
ledersparring og karriererådgivning.

Til foreningens almindelige medlemmer: 


