
Virtuel karriereaften i Nationalbanken 

Mandag d. 23. november kl.16-17 afholder Nationalbanken virtuel karriereaften, hvor nysgerrige 

studerende kan få indsigt i, hvad Nationalbanken beskæftiger sig med og blive klogere på, hvad vi er for en 

slags arbejdsplads. 

I Nationalbanken afholder vi igen i år karriereaften for økonomistuderende ved landets universiteter og 

handelshøjskoler. Vi havde set frem til at byde jer velkommen i vores nye omgivelser på Langelinie Allé, 

men grundet coronapandemien afholder Nationalbanken karriereaftenen virtuelt. 

Du vil bl.a. møde nationalbankdirektør Lars Rohde, der vil fortælle om Nationalbankens rolle under 

coronakrisen. Du vil også få mulighed for at vælge et oplæg fra Nationalbankens økonomer, hvor du kan 

høre mere om, hvordan man finansierer corona-hjælpepakker, om brugen af alternative data til at 

forudsige økonomisk vækst eller om stresstest af bankerne under coronakrisen. 

Imens du venter på karriereaftenen i Nationalbank, kan du herunder læse, hvordan det er at være 

studentermedhjælper i én af Nationalbankens afdelinger, som du også får mulighed for at høre mere om d. 

23. november. 

Hos Nationalbanken får du lov at omsætte teori til praksis 

I Nationalbanken har vi mange studentermedhjælpere på tværs af afdelingerne, og det bliver prioriteret, at 

man får lov at omsætte teori til praksis i sammenspil med nogle af vores mange dygtige økonomer. Én af de 

studentermedhjælpere er Katrine Eisfeldt Linde. Hun arbejder i Finansiel Statstik, hvor hun indgår i teamet 

Formidling og Analyse, der bl.a. producerer statistiknyheder, der udkommer løbende på Nationalbankens 

hjemmeside og jævnligt bliver omtalt i medier som Berlingske og Børsen. 

Katrine er på femte semester på bacheloruddannelsen i økonomi på Københavns Universitet og har siden 

februar været studentermedhjælper i Nationalbanken. 

Du bliver en del af et hold 

Team Formidling og Analyse udkommer løbende med udgivelser med fokus på udviklingen i dansk 

økonomi, og der er et tæt sammenspil mellem økonomerne og studentermedhjælperne på holdet. 

"Hvert kvartal udgiver vi i Nationalbanken en udlånsundersøgelse, hvor vi spørger kreditcheferne i de store 

danske penge- og regelkreditinstitutter i Danmark om, hvilke forskelige faktorer der har påvirket dem det 

sidste kvartal. Der får man lov til som studentermedhjælper at få en masse ansvar. Man taler med chefer i 

større danske banker, og man får nogle unikke indsigter fra deres virksomheder. Det er en sindssygt 

spændende proces at være med i", fortæller Katrine Eisfeldt Linde og fortsætter: 

"Ansvar i Nationalbanken er sådan, at man får det ansvar, som man kan bære, og dét, man har lyst til at få. 

Sådan har jeg oplevet det lige fra min første dag, og samtidigt har du en rigtig god og løbende dialog med 

din chef. Min oplevelse er, at økonomerne altid er klar til at sparre med en og dygtige til at dele ud af den 

viden, som de har." 

Find ud af, hvilken slags økonom du vil være 



Én ting er at komme ind på ønskestudiet, men hvad man skal bruge det til? Det kan straks være 

vanskeligere at svare på. Hos Nationalbanken får du lov at se, hvordan teorier udfolder sig i den virkelige 

verden og med den indsigt blive klogere på dig selv og din faglighed.  

"Vores bacheloruddannelse er spækket med en masse fag, og det er enormt bredt, og der er ikke så meget 

specialisering. Det er først noget, man i universitet-regi får tid til på kandidaten. Jeg synes, at de i 

Nationalbanken er afsindigt dygtige til at give plads til udvikling. Man får lov til at prøve sig af på de 

områder, som man synes er interessante. Her får jeg plads til at tænke, hvad jeg gerne vil gå i dybden med 

på min uddannelse", fortæller Katrine Eisfeldt Linde og fortsætter: 

"Nu har jeg sagt, at der er meget fokus på den faglige udvikling, men jeg har også lært en masse ting om 

mig selv. Vi har virkelig en feedback-kultur, som kan noget helt særligt." 


