
matematik

+
job

en brochure

for matematiklærere



+ Indholdsfortegnelse

Indledning............................................1

Hvor arbejder matematikere?..................2

Matematikstudium og erhverv................. 4

Nina Kramer,

softwareudvikler....................................6

Matthias Lindberg,

adm. direktør i en softwarevirksomhed.....8

Sebastian Drechsler, ph.d.,

Financial Engineer................................10

Bettina Reinhardt, ph.d.,

virksomhedskonsulent..........................12

Anke Tietje,

finans og forsikringsmægler................. 14

Linka Kannen,

aktuar i et forsikringsselskab.................16

Videre læsning.................................... 18

Kolofon.............................................. 20



1

Kære matematiklærere

Da du læste matematik på universitetet, vidste du

sandsynligvis, hvilket job du gik efter: ”Jeg vil gerne

undervise i matematik i skolen”. Efterhånden kender

du jobbet som matematiklærer rigtig godt og kan

give kompetent vejledning, når dine elever gerne vil

vide noget om studiet og jobbet.

Men hvordan ser det ud, når dine elever vil læse

matematik og spørger dig om andre jobmuligheder

for matematikere? Når man læser til lærer, får man

kun et meget begrænset indblik heri.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvilke jobmuligheder

man har med et matematikstudie uden for skolen og

uddannelsesinstitutionerne, vil vi opfordre dig til at

læse denne brochure. Først er der en oversigt over

jobområder med relation til matematik. Herefter

beskriver vi kort, hvorfor matematikere har rigtig

gode jobmuligheder i erhvervslivet, og giver nogle

konkrete eksempler på karriereforløb. Til sidst er der

lidt information om opbygningen af matematikstudiet

samt nogle henvisninger til videreførende links og

kilder.

God fornøjelse med læsningen!

Jeres MaPteam



Hvor arbejder

Bilbranchen

forskning og controlling

Universiteter

som forskere og

undervisere

Kemisk industri

procesteknik, softwareudvikling og

logistik

Banker

som analytikere, inden for

risikomanagement og

produktudvikling

Skoler

som lærere

Elektroindustri

inden for forskning, indkøb

og som eksperter i

marketing og salg

Energiindustri

netplanlægning, modellering og

optimering af kraftværker,

produktudvikling, prisfastsættelse ved

komplekse produkter Maskin og
anlægskonstruktion

forskning, logistik og controlling

Medicinteknik

forskning, fx inden for

økonomi og IT

Farmaindustri

sundhedsøkonomi, controlling,

forskning



matematikere?

Forsikringsselskaber

som aktuar eller inden for

produktudvikling

Virksomhedsrådgivning

som konsulenter og i ledelsen

Biblioteker

som forskningsbibliotekarer

Ingeniørydelser

forskning og teknisk rådgivning

Informations
teknologi

software og systemudvikling,

rådgivning og undervisning af

brugere, kvalitetssikring, salg

Flyteknik og rumfart

planlægning af missioner, Operations

Research, udvikling af algoritmer,

billedbearbejdning, modellering og

simulering

Markeds og
opinionsundersøgelser

udvikling af metoder og processer,

indsamling, bearbejdning og analyse af

data, i finansafdelingen og

i ledelsen

Offentlig administration

som statistikere og med udvikling

af matematiske metoder

Telekommunikation

netplanlægning, kvalitetssikring,

controlling
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På omstående opslag har I fået et indtryk af de
mange jobmuligheder, der er for matematikere
inden for forskellige erhvervsgrene. Disse kan
groft opdeles i fem områder:

+ Forskning og udvikling

+ Informationsteknologi og edb

+ Undervisning og uddannelse

+ Organisation og ledelse

+ Finans og forsikringsbranchen

At spektret er så bredt skyldes også, at ar
bejdsgivernes krav til fremtidige medarbejdere
tit ligner hinanden og passer godt til de fær
digheder, man har erhvervet under matematik
studiet. Matematikstuderende på et universitet
lærer i løbet af mange semestre ikke kun
matematisk indhold af algebra, analyse,
sandsynlighedsteori og andre områder inden for
matematikken. De lærer samtidig også

+ at udtrykke sig klart, præcist og kortfattet

+ at argumentere logisk uangribeligt

+ at tænke abstrakt og at genkende og anven
de lignende strukturer i meget forskellige
kontekster

+ at bearbejde komplekse spørgsmål systema
tisk og med diverse strategier

+ at følge op på problemerne i flere dage og
uger – eller endog måneder – og løse dem

+ både ved at »bakse« med problemet alene
og ved at arbejde med at finde løsninger i
team

Matematikstudiet er arbejdstungt og krævende
– men det betaler sig: Kandidater har med
deres færdigheder rigtig gode muligheder i er
hvervslivet! Erhvervslivet efterspørger nemlig
evnen til hurtigt at opfatte, strukturere og ana
lysere problemer og skridt for skridt arbejde sig
frem mod en løsning. Lige så efterspurgt er
udholdenhed, selvstændighed, evnen til at
arbejde i team og kommunikationsevner: netop
i erhvervslivet arbejder ofte flere personer i
teams på projekter, og det er ikke sjældent, at
matematikere kommunikerer med fagfolk fra
helt andre områder som medicin, elektroteknik
og marketing. Faglige forslag skal forklares på
en sådan måde, at alle i teamet kan anvende
dem. Derudover foregår kommunikationen i
teamet med forskellige fagområder i et firma
eller med kunder ikke sjældent på engelsk eller
efter behov også på et andet sprog. Derfor
forventer man tit sprogkundskaber.

De studerende kan forberede sig til mere
specielle krav fra virksomhedernes side ved
valg af studium og udformning af deres studie
forløb. Hvis man for eksempel læser finans
matematik, teknisk matematik eller erhvervs
matematik, oparbejder man allerede under
studiet specialviden fra de forskellige brancher.

Matematikstudium og erhverv
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Hvis man indlægger et længere udlandsophold i
studiet, udvider man sine sprogkundskaber, sin
forståelse for andre kulturer og omgangsformer
og viser fleksibilitet. Hvis man efter eksamen og
før man starter på job, tager en ph.d., viser
man, at man har evnen til at bearbejde et
forskningsspørgsmål selvstændigt og finde frem

til ny viden. Om den slags specialisering og
fordybelse er en fordel, skal man overveje
grundigt ud fra sine egne jobønsker og sin egen
livsplanlægning inden eller under studiet og her
benytte sig af de eksisterende rådgivningstil
bud.
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Softwareudvikling

Nina Kramer (33), softwareudvikler, fortæller om sit

job.

+ Hvad var grunden til, at du læste mate
matik?
Jeg var god til matematik i skolen og jeg
syntes, det var sjovt – generelt kunne jeg godt
lide de matematisknaturvidenskabelige fag.

+ Hvilket studieforløb valgte du?
Jeg startede samtidig med at læse teoretisk
matematik og matematik som skolefag med
henblik på at blive gymnasielærer. Som sidefag
valgte jeg først biologi og skiftede senere til
kemi. Under mit studium interesserede jeg mig
for datalogi, jeg valgte det som fordybelsesfag
og skrev speciale om et emne inden for
datalogi.

+ Var matematikstudiet, som du havde for
ventet?
Det er længe siden, så det er svært at sige. Jeg
havde aldrig følelsen af, at matematik var noget
helt andet end det, jeg havde forventet.
Naturligvis var matematik på universitetet
anderledes end i skolen, det vidste jeg godt,
men havde ingen konkrete forventninger.

+ Hvad er dit job, og hvordan fik du det?
Jeg er softwareudvikler. Allerede under studiet
beskæftigede jeg mig meget med datalogi, og
efter studiet arbejdede jeg i første omgang på
universitetet med en ph.d.afhandling inden for
datalogi. Min mand skiftede på det tidspunkt til
det firma, hvor jeg også arbejder nu. Firmaet
signaliserede, at jeg med mine specialer
datalogi og kemi ville passe godt ind i firmaet,
for virksomheden udarbejder blandt andet
softwareløsninger til virksomheder i »life
science« branchen i hele verden. Det vil sige, at

vores kunder frem for alt er kemi og
farmavirksomheder. Efter min barselsorlov
søgte jeg job der og blev ansat.

+ Hvilke opgaver varetager din virksomhed?
Vi sælger ikke et færdigt produkt, men udvikler
skræddersyede løsninger. Et eksempel: Re
sultaterne af laboratorieeksperimenter skal tit
indsamles nemt og hurtigt, analyseres og stilles
til rådighed for virksomhedens forskellige
lokationer. Vores firma udvikler software, som i
givet fald bygger på eksisterende standard
programmer og derudover har yderligere
funktionalitet, som er præcist tilpasset
kundernes ønsker.

+ Hvad er dine arbejdsopgaver?
Først og fremmest er jeg softwareudvikler, altså
programmør. Jeg programmerer hovedsageligt
.netapplikationer med grafiske bruger
overflader i programmeringssproget C#. Helt
konkret er der tale om applikationer i Silverlight
og Winforms. Det betyder, at jeg dels sammen
sætter de egentlige vinduer og deres indhold
som tabeller, buttons, menuer. Men dertil
kommer så også at implementere den egentlige
funktionalitet, altså det, der sker, når man
klikker på en button eller et menupunkt.

I den seneste tid har jeg også været projekt
leder på et af vores projekter. Til denne opgave
hører projektadministration, lige fra aftalerne
med kunden over kontrol af tidsforbruget og til
fakturering.

+ Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?
Jeg er for det meste i firmaet omkring kl. 9. Det
første, jeg gør, er at læse emails, for en gang
imellem er der hastende spørgsmål fra kunder,
som der skal reageres på med det samme.
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Ellers programmerer jeg så alt efter projekt og
tidsplan, dertil hører også aftaler med kolleger.
Naturligvis er der frokost og kaffepauser. Nogle
dage har jeg også møder eller aftaler med
kunder. Min arbejdsdag slutter som regel
mellem kl. 14 og 16, fordi jeg ikke har en
fuldtidsstilling.

+ Hvad er karakteristisk ved dit job?
Jeg arbejder for det meste ved skrivebordet i
firmaet, i et åbent kontorlandskab. Den største
del af mit arbejde klarer jeg alene, men natur
ligvis er der tit møder med mine kolleger. Dertil
hører også udvikling af nye koncepter, såfremt
vi er kommet dertil i projektfasen. Nogle gange
skal jeg også indarbejde og coache nye
kolleger. Ved siden af kontorarbejdet tager jeg
en gang imellem på kundebesøg; så er jeg væk
i nogle dage for at teste den nye software hos
kunden eller afholde workshops med kunden.
Nogle kundemøder gennemføres også som
telefonkonferencer, for eksempel når kunden
sidder i USA.

+ Hvor spiller matematikken en rolle i dit
arbejde?
Matematik »som på universitetet« spiller rent
faktisk ikke nogen rolle i mit nuværende ar
bejde. Naturligvis beregner man en gang
imellem noget eller ændrer formler, men jeg
har intet at gøre med matematisk forskning lige
nu – derimod med en matematisk struktureret
måde at tænke på. Naturligvis kan det blive
tilfældet fremover, at matematik bliver mere
synlig i et projekt, fx hvis vi har brug for mate
matiske resultater til optimeringen.

+ Hvad kan du bedst lide ved dit job?
Jeg kan gøre det, jeg er god til – og det, jeg
godt kan lide. Jeg kan selv udvikle løsninger,
arbejder her meget selvstændigt og kan træffe
beslutninger. I firmaet har jeg som projektleder
hurtigt fået ansvar – og det er jeg glad for. Ikke
mindst føler jeg mig godt tilpas i firmaet: det er
ikke kæmpestort, man kender sine kolleger, og
man kan simpelthen snakke med hinanden.

+ Har du nogen tip til kommende studerende?
Det anbefales tit, at man allerede tidligt tager i
praktik. På det punkt er jeg, i hvert fald hvad
angår »mit« firma, lidt skeptisk: Ved en kort
praktik kan man faktisk ikke få et rigtigt
indtryk, for de ansatte har ikke tid til at forklare
processerne i detaljer. Det kan godt være, at
det er noget andet ved en længerevarende
praktik.

Man hører tit: »Matematik er bare så svært!«
og noget lignende. Jeg mener ikke, at man skal
lade sig afskrække, når man godt kan lide
matematik. Man kan jo snuse lidt til det først,
gå i gang med matematikstudiet og efter et
eller to semestre se, hvad der virker, og hvad
der ikke gør. I et studium kan man flytte rundt
på sine fag og specialer, man behøver ikke
gennemføre et studium fra start til slut uden
tilpasninger.

Jeg har ikke gjort det selv, men: Det gør helt
sikkert ikke noget, at man allerede inden
studiet finder oplysninger om karrieremulig
heder for matematikere. Der er jobs, hvor der
helt klart anvendes matematik, for eksempel
forsikringsmatematik, men ofte har man ikke
længere brug for matematik i ren form.



8

Softwareudvikling

Matthias Lindberg (56), adm. direktør i en software

virksomhed, fortæller om sit job.

+ Hvad var grunden til, at du læste mate
matik?
For at være ærlig: jeg vidste ikke helt, hvad jeg
ville læse. Jeg syntes, matematik var sjovt i
skolen, og jeg så mange muligheder for, hvad
jeg senere kunne bruge det til: Geovidenskab,
forskningslaboratorier eller måske også IT. Den
gang hed det stadig edb.

+ Hvilket studieforløb valgte du?
Hovedfag i matematik med fysik som sidefag.
Efter at havde arbejdet nogle år som system
analytiker tog jeg så en supplerende
uddannelse i driftsøkonomi til Master of Busi
ness Administration.

+ Var matematikstudiet, som du havde
forventet?
Helt klart ikke. Da jeg startede, kunne jeg slet
ikke forestille mig et studium uanset hvilket
fag…

+ Hvad er dit job, og hvordan fik du det?
Som direktør i en softwarevirksomhed har jeg
faktisk bevæget mig ret langt siden studiet.
Efter studiet underviste jeg først et år i mate
matik som Teaching Assistant på et universitet
og derefter kom jeg ud i erhvervslivet som
systemanalytiker.

+ Hvilke opgaver varetager din virksomhed?
Vi udvikler virksomhedssoftware, vedligeholder
den og sælger standardsoftware.

+ Hvad er dine arbejdsopgaver?
Tidligere registrerede jeg krav til anvendelse,
designede systemarkitektur, programmerede,
testede og underviste. Derefter rådgav og
coachede jeg mere og mere. I dag er jeg
ansvarlig for den strategiske ledelse af
virksomheden, men også for risikovurderinger
med hensyn til tilbud eller beslutninger om,
hvilken standardsoftware vi skal sælge.

+ Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?
Jeg har rigtig mange interne samtaler med
mellemlederne, desuden er jeg involveret i
salgsbesøg hos kunder og på konferencer,
diskussioner med softwareproducenter, fore
drag og kontraktforhandlinger.
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+ Hvad er karakteristisk ved dit job?
Først og fremmest er der meget kommuni
kation, både i form af personlige samtaler,
konferencer og telefonsamtaler. Kun en lille del
er tekniske emner, og mindst en dag om ugen
er jeg på rejse.

+ Hvor spiller matematikken en rolle i dit
arbejde?
Matematik er for mig disciplinen, hvor man
træner det at tænke meget komplekse pro
blemstillinger systematisk igennem. Det har jeg
meget tit brug for, når det drejer sig om at
afklare vanskelige spørgsmål. Matematik er den
bedste forudsætning for at skelne det
væsentlige fra det mindre væsentlige og
strukturere og opdele problemstillinger, som
forekommer uløselige, således at de kan be
arbejdes og løses. Matematik har også trænet
mig i at tænke aksiomatisk og simpelthen at
forkaste tankemodeller og erstatte dem med
andre tiltag. Disse evner har jeg brug for
næsten dagligt, men det er selvfølgelig ikke
matematik i snæver forstand.

+ Hvilket delområde inden for matematikken
har du specielt brug for?
Faktisk ikke noget…

+ Hvad kan du bedst lide ved dit job?
Ansvaret, arbejdet med teamet og den fortsatte
udvikling inden for itteknologi.

+ Har du nogen tip til kommende studerende?
Jeg anbefaler, at man snuser til praksis allerede
i god tid på virksomhedsmesser og gør sig helt
klart, om man reelt er parat til at arbejde
meget koncentreret. Matematik er ikke et
læsefag, men – og her gentager jeg mig selv –
et fag til at træne tænkning. Hvis man ikke kan
lide det, skal man lade være – og hvis man
godt kan, så er det det helt rigtige.

Jeg kunne godt lide mit studium, og jeg har
aldrig nogensinde fortrudt det. I dag ville jeg
kombinere det med en større del datalogi eller
økonomi/driftsøkonomi.
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Sebastian Drechsler (30), ph.d., Financial Engineer,

fortæller om sit job.

+ Hvad var grunden til, at du læste mate
matik?
Jeg havde i de sidste år af gymnasiet en mate
matiklærer, som – hvilket jeg kan se nu
bagefter – kørte en meget formel undervisning
med strikse definitioner og beviser. Argumen
tationens stringens og den klare formelle
ramme fascinerede mig dengang meget, såle
des at jeg efter skolen vidste helt præcist, at
jeg ville læse matematik.

+ Hvilket studieforløb valgte du?
Jeg valgte studieforløbet finans og erhvervs
matematik for at kombinere matematik med et
praksisnært forløb. Bortset fra nogle små
undtagelser var dette studieforløb et helt
almindeligt matematikstudium, hvor man dog
skulle vælge fag som numerisk analyse, opti
mering, sandsynlighedsteori og finansmatema
tik, som er vigtige for at arbejde i finansbran
chen.

+ Var matematikstudiet, som du havde
forventet?
Ja. Men jeg var vist specielt heldig, fordi før
nævnte matematiklærer med sin gode under
visning reddede mig fra det »formelle chok«,
som mange rammes af i starten af et mate
matikstudium. I studiet gør man nemlig alt helt
eksakt og tænker over helt grundlæggende
ting. Sådan er det normalt ikke i skolen. Dette
perspektivskift kan i starten være meget
vanskeligt.

+ Hvad er dit job, og hvordan fik du det?
Jeg er Financial Engineer i en bank. Financial
Engineers beskæftiger sig med udvikling og
analyse af matematiske modeller og metoder til

anvendelse i finansvæsenet, for eksempel til
vurdering af de såkaldte derivater. Dette job
har en »klassisk jobprofil«, hvis man som
matematiker ønsker at beskæftige sig med
finansmatematik i en bank.

+ Hvilke opgaver varetager din virksomhed?
Den bank, jeg arbejder hos, specialiserer sig i
bankserviceydelser især til små og mellemstore
virksomheder. Det kan helt enkelt være ydelse
af lån, således at virksomhederne kan
investere. Eller for eksempel rådgivning om,
hvordan en virksomhed, som regelmæssigt har
brug for råstoffer som olie, kan sikre sig mod
udsving i råstofpriserne på kapitalmarkedet.

+ Hvad er dine arbejdsopgaver?
Helt centralt for mine opgaver er analyse (ud
fra litteraturen) og udvikling af finansmate
matiske modeller og derefter implementering af
disse ved computeren. Den udarbejdede
programmeringskode skal vedligeholdes og
renses for eventuelt forekommende fejl.
Desuden rådgiver og støtter vi kollegerne, som
til sidst bruger modellerne, især i forbindelse
med kapitalmarkedshandel og risikomanage
ment.

+ Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?
Om morgenen kontrollerer jeg nogle auto
matiske processer, som er kørt i løbet af
natten, og fjerner eventuelle fejl. Derefter ar
bejder jeg med aktuelle projekter, som for det
meste varer i længere tid. I løbet af dagen
kommer der tit nogle mindre spørgsmål fra
aktiehandlere eller fra risikomanagement om
applikationer, som mit team har udviklet, og
som jeg skal reagere på med kort varsel.

Bankvæsen
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+ Hvad er karakteristisk ved dit job?
Jeg arbejder altid på kontoret og rejser kun
sjældent. En stor del af mit arbejde indgår i
projekter, hvor det er vigtigt med teamarbejde.
De modeller, som vi har udviklet, imple
menterer og vedligeholder vi selv, således at
programmering er en vigtig del af vores
arbejde. Mit team har ikke kontakt til eksterne
kunder; sidstnævnte er hovedsageligt handlere
på kapitalmarkedet, som anvender vores mod
eller i deres arbejde.

+ Hvor spiller matematikken en rolle i dit
arbejde?
Som allerede nævnt beskæftiger jeg mig i mit
arbejde med modeller fra finansmatematikken.
Det er naturligvis en matematisk opgave at
forstå den ud fra litteraturen, at ændre den og
dokumentere den i matematikkens sprog. Men
jeg grubler selvfølgelig ikke hele dagen over
ligninger. Ved implementering af modellerne
kæmper man nogle gange meget længe med
tidskrævende detaljer, som ikke har noget at
gøre med matematik.

+ Hvilket delområde inden for matematikken
har du specielt brug for?
Det er selvfølgelig finansmatematikken, hvis
hovedværktøj er teorien om stokastiske pro
cesser. En solid basisviden i numerisk analyse
er også en fordel.

+ Kan du nævne et konkret matematisk
eksempel fra dit arbejde?
Forleden skulle jeg som led i et større problem
lave en kurvediskussion… ;)

+ Følger du med i den aktuelle matematiske
forskning inden for dette område?
Ja, det er en af mine opgaver at følge med i den
praksisnære udvikling inden for finansmate
matik. Til dette formål følger jeg med i mailing
lister og nogle internetsider.

+ Hvad kan du bedst lide ved dit job?
Som matematiker er man velanskrevet i
erhvervslivet på grund af den »analytiske
grunduddannelse«. Tit har man bagefter i
jobbet ikke ret meget med matematik at gøre. I
min situation synes jeg, det er dejligt, at jeg
har brug for mange ting, som jeg har lært
under studiet, og kan anvende dem.

+ Har du nogen tip til kommende studerende?
Generelt om matematikstudiet: Det er en stor
fordel ved matematikstudiet, at man senest
efter tre måneder kan afgøre, om man synes,
at studiet grundlæggende er spændende eller
ej. Hvis man er i tvivl, så må man bare prøve
det!

Banker, finansmarkeder og finansmatematiske
modeller har siden finanskrisen haft et dårligt
ry. For ikke at gentage fejlene, der førte til
finanskrisen, er det desto vigtigere at have
veluddannede finansmatematikere. Med den
tiltagende regulering er mange finansmate
matiske problematikker, som tidligere var ret
simple, desuden blevet meget komplicerede og
spændende. Det kan stadig betale sig at snuse
til dette område under studiet!
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Bettina Reinhardt (29), ph.d., virksomhedskonsulent,

fortæller om sit job.

+ Hvad var grunden til, at du læste mate
matik?
Efter studentereksamen kunne jeg i første
omgang ikke beslutte mig. Til sidst tiltalte det
mig, at det i modsætning til andre fag ikke var
nødvendigt at skulle lære udenad, og at det
handlede meget om kreativitet.

+ Hvilket studieforløb valgte du?
Hovedfag i matematik med driftsøkonomi og
nationaløkonomi som sidefag.

+ Var matematikstudiet, som du havde for
ventet?
Alt i alt ja. I første semester fik jeg et chok,
som sandsynligvis næsten alle elever får ved
overgangen fra regning i skolen til matematik
på universitetet. Men bortset fra det blev mine
forventninger opfyldt og faktisk overgået. Alle
professorer og lærere, som jeg lærte at kende,
var altid villige til at gå ind i en diskussion og
var seriøst interesseret i kommentarer og
spørgsmål.

+ Hvad er dit job, og hvordan fik du det?
Jeg er virksomhedskonsulent i et strategi
rådgivningsfirma. Efter min ph.d. var jeg i
længere tid Postdoc ved universitetet. Her fandt
jeg ud af, at jeg fremover fortsat ville arbejde
med spændende og også matematiske emner,
men at jeg også ønskede at få en større relation
til praksis og gerne ville »udrette« noget. Jeg
deltog i første omgang i en workshop hos en
stor strategirådgivningsvirksomhed, og efter at
være blevet sikker i min sag, søgte jeg job hos
virksomheden og blev til sidst også ansat.

+ Hvilke opgaver varetager din virksomhed?
Rådgivningsvirksomhed inden for alle brancher.

+ Hvad er dine arbejdsopgaver?
Opgaverne er meget varierede og nye hver dag.
Således kan det fx ske, at en bank har brug for
bistand til regulatoriske emner, eller at en
producent af sportsartikler ønsker at optimere
sin leverandørkæde. Det drejer sig altid om at
udvikle nye ideer og tiltag, at dokumentere
disse med fakta og at kommunikere dem.
Således er for eksempel omfattende data
analyser, programmeringsopgaver, udarbejdel
se af præsentationer og gennemførelse af
workshops nogle af mine opgaver.

Virksomhedsrådgivning
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+ Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?
Ikke to dage er ens. Om mandagen starter vi
altid meget tidligt for at kunne være hos
kunden i god tid. Der er mange forskellige ak
tiviteter, for det meste møder med kunder, for
beredelse og efterbehandling af disse møder, og
tit er der først om aftenen tid til i fred og ro at
lave uddybende analyser eller arbejde meto
disk. Indtil torsdag bor man så normalt på et
hotel lokalt og flyver tilbage om aftenen, om
fredagen arbejder jeg hjemmefra.

+ Hvad er karakteristisk ved dit job?
Man rejser hver uge, normalt fra mandag
morgen tidlig, og man er hjemme igen torsdag
aften. Der arbejdes altid i teams; de kan være
af forskellig størrelse, men normalt er man ikke
helt alene, når man er ude. Desuden arbejder vi
altid for og med kunderne, og det vil sige, at
der hele tiden er tæt kontakt til dem. For mig
som konsulent med matematisk baggrund er
der desuden tit nogle opgaver med data samt
udvikling af prototyper. Det betyder, at jeg skal
beherske arbejdet med databaser som fx SQL
og skal kunne programmere fx i VBA, R, SAS og
helst flere.

+ Hvor spiller matematikken en rolle i dit
arbejde?
Især når der er tale om metodiske spørgsmål,
og der skal indføres nye procedurer. For
eksempel har jeg brug for statistik til
regressioner og tidsrækker. Jeg anvender
sandsynlighedsteori til stokastiske processer og
til økonomisk matematik. Analyse dukker også
tit op i grundlagene, for eksempel ved Taylor
Approximation.

+ Følger du med i den aktuelle matematiske
forskning inden for dette område?
Ja!

+ Hvad kan du bedst lide ved dit job?
Den tætte forbindelse til praksis og imple
menteringen af de udarbejdede emner samt
den tætte kundekontakt.

Virksomhedsrådgivning
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Anke Tietje (28), finans og forsikringsmægler,

fortæller om sit job.

+ Hvad var grunden til, at du læste mate
matik?
Allerede i skolen syntes jeg, at matematik var
ret sjovt, og jeg kunne ikke forestille mig, at
jeg ikke skulle lære noget mere om det. Og da
matematikere er velset på arbejdsmarkedet,
valgte jeg så dette studium.

+ Hvilket studieforløb valgte du?
Matematik (hovedfag) med driftsøkonomi som
sidefag.

+ Var matematikstudiet, som du havde for
ventet?
Det var meget mere anstrengende. Matematik
på universitetet kræver en helt anden måde at
tænke på end den matematik, som jeg havde i
skolen.

+ Hvad er dit job, og hvordan fik du det?
Jeg er mægler inden for finansielle løsninger og
forsikringer. Jeg har altid interesseret mig for
finansområdet og var allerede ret tidligt
kontaktperson for mine medstuderende, når det
drejede sig om spørgsmål om socialforsikring
eller lignende. Da jeg henimod slutningen af mit
studium søgte job, fandt jeg ud af, at der også
findes mæglere inden for konsulentbranchen –
det vidste jeg ikke forinden. Jeg har hele tiden
været klar over, at jeg ikke ville »sygne hen«
på et kontor, men ville arbejde sammen med
mennesker.

+ Hvilke opgaver varetager din virksomhed?
Vi rådgiver kunder (hovedsageligt private per
soner med akademisk uddannelse) inden for
alle områder, som banker, kreditforeninger og
forsikringsselskaber også dækker. Når vi har
fundet frem til et behov, leder vi på markedet
efter relevante tilbud og implementerer kon
ceptet.

+ Hvad er dine arbejdsopgaver?
Kundeakkvisition og kunderådgivning. Dertil
hører analyse af den aktuelle situation og
fastlæggelse af mål, herunder udarbejdelse af
»køreplan«, altså: hvad ønskes der, hvornår og
i hvilken størrelsesorden, for eksempel hvornår
skal ejendommen købes, og hvor dyr vil den
blive? Desuden tager jeg mig af udarbejdelse af
koncepter efter kundernes ønsker, i den for
bindelse er de vigtigste punkter: udnyttelse af
alle skattefordele, undgå fattigdom i alderdom
men, men også undgå for stor pensions
opsparing. Jeg implementerer koncepterne
sammen med kunderne – og det efter en grun
dig forklaring af, hvorfor netop dette koncept er
det rigtige. Hertil hører også en opfølgnings
samtale for hver 6 til 12 måneder, da målene
kan ændre sig i tidens løb, og koncepterne så
skal tilpasses. Som led i disse aktiviteter har jeg
samtaler med banker, forsikringsselskaber,
kreditforeninger – og også med kolleger med
henblik på hele tiden at have en aktiv
erfaringsudveksling. Derudover er en vigtig
opgave for mig: at lære! Der sker hver dag
ændringer på markedet, som jeg skal kende til
som rådgiver. En gang imellem deltager jeg
også i konferencer eller kurser.

Finans og forsikringsmægler
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+ Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?
Der er aldrig to dage, der er ens. For det meste
møder jeg på kontoret omkring kl. 9:30 (min
datter er først i dagpleje fra kl. 9), så sætter
jeg mig normalt sammen med mine kolleger og
gennemgår ugen eller træner rådgivningsmo
duler. Efter det har jeg en lille »mentorrunde«
med en kollega, som har mere erfaring end
mig. Jeg drøfter vanskelige møder med ham og
sammenligner ideer til koncepter, fordi der kun
sjældent er entydige løsninger. I løbet af dagen
har jeg så for det meste møder, som også skal
forberedes og efterbehandles. Om eftermidda
gen ringer jeg tit og inviterer kunder og inte
resserede. Nogle gange har vi aktioner med
hensyn til akkvisition, i samarbejde med
universiteter eller andre højere læreanstalter.
Om aftenen underviser jeg en gang imellem på
vores »begynderseminarer« – det er seminarer,
hvor vi forklarer ansøgningsproceduren for
dimittender fra de højere læreanstalter og på
den måde viser, at vi arbejder kompetent; der
tilbyder vi også vores andre serviceydelser. Det
er forskelligt, hvornår jeg kommer hjem. Nogle
gange omkring kl. 15, og nogle gange kl. 22.
Møderne med kunderne aftales fleksibelt, og
nogle kunder kan kun komme sent om aftenen.

+ Hvad er karakteristisk ved dit job?
Da jeg arbejder selvstændigt, er den største
udfordring i mit job hele tiden at afprøve nye
ideer for at lære potentielle kunder at kende.
Jeg arbejder ca. 70% af tiden på kontoret,
resten af tiden er jeg ude. Jeg rejser ca. fem til
seks gange om året, men så også i en hel uge

ad gangen. Nogle gange møder jeg kunder
uden for min hjemby, og det er noget, som der
med tiden bliver mere af. Naturligvis flytter
mine kunder bopæl, og jeg vil gerne give dem
mulighed for at arbejde sammen med mig på
lang sigt. Derfor tager jeg om nødvendigt her
fra Nordtyskland helt ned til München til et
møde. Mange aftaler kan dog også laves pr.
telefon.

+ Hvor spiller matematikken en rolle i dit
arbejde?
Jeg har i mit studium lært, hvordan jeg tænker
logisk og udarbejder koncepter til løsninger.
Netop det skal jeg nu også gøre i mit job. Jeg
lægger tit mærke til, når jeg sammenligner mig
med mine kolleger, at jeg har mange flere
kritiske spørgsmål, end de andre har. Jeg har
behov for at vide og forstå det hele til bunds.

+ Kan du nævne et matematisk eksempel fra
dit arbejde?
Vi regner godt nok meget med tal, eksempelvis
i forbindelse med finansieringer, beregning af
mangler ved pensionsopsparingen osv.; jeg vil
ikke lige kalde det for matematik. Jeg følger
ikke med i den aktuelle forskning.

+ Hvad kan du bedst lide ved dit job?
Kontakten til kunderne.
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Linda Kannen (28), aktuar i et forsikringsselskab,

fortæller om sit job.

+ Hvad var grunden til, at du læste mate
matik?
Allerede i folkeskolen havde jeg let ved mate
matik og syntes det var sjovt. Det fortsatte
igennem hele gymnasiet, og derfor valgte jeg
naturligvis matematik på højt niveau. Det var
meget spændende, og jeg besluttede så at læse
matematik, simpelthen fordi jeg indtil da havde
haft meget let ved det og syntes, det var sjovt.

+ Hvilket studieforløb valgte du?
Hovedfag i matematik med driftsøkonomi som
sidefag – sidstnævnte var nærmest en spontan
beslutning, oprindeligt havde jeg tænkt på fysik
som sidefag.

+ Var matematikstudiet, som du havde for
ventet?
Jeg gik simpelthen ind i studiet uden at have
nogen klare forestillinger om det, så derfor kan
jeg hverken sige, at studiet var, som jeg havde
forestillet mig, eller at det var helt anderledes. I
det første semester kunne jeg konstatere, at
jeg, på grund af at jeg havde haft matematik på
højt niveau i gymnasiet, var meget godt
forberedt til studiet, også i forhold til mine
medstuderende.

+ Hvad er dit job, og hvordan fik du det?
Jeg arbejder som aktuar hos et forsikringssel
skab. Jobbet som aktuar fandt jeg frem til i
slutningen af mit studium, da jeg kiggede mig
omkring for at finde ud af, hvad man egentlig
kunne bruge en kandidatuddannelse i mate
matik til.

+ Hvilke opgaver varetager din virksomhed?
Hovedafdelingen Aktuariat er hos os opdelt i to
afdelinger: Aktuariat Controlling og Aktuariat
Regnskab, men de er tæt forbundet. Afdelingen
Regnskab udarbejder årsregnskaber, udbytte
analyser, årsrapporter osv., deklarerer kun
dernes andel i overskuddet og rapporterer til
forsikringsforbundet og tilsynsmyndigheden. Jeg
hører til afdelingen Aktuariat Controlling, som
arbejder tæt sammen med afdelingen produkt
udvikling. Ved nye produkter vurderer vi bl.a.
risici, inden de bliver implementeret, ser på,
hvilke beregningsgrundlag (kalkulerede om
kostninger osv.) er passende for produktet.
Desuden beskæftiger vi os med spørgsmål, om
og hvordan virksomheden på lang sigt bliver
ved med at være profitabel, og i den forbindelse
anvender vi deterministiske og stokastiske pro
gnosemodeller. Vi ser derudover fx på tilbage
betalingsraterne og andre regnskabsgrundlag
og analyserer dem.

+ Hvad er dine arbejdsopgaver?
Lige nu beskæftiger jeg mig med, hvordan vi
kan modellere de løbende omkostninger (til
administration, forvaltning af kapitalinvesterin
ger, regulering af skadestilfælde og lignende) til
den deterministiske prognosemodel på en så
korrekt måde som mulig. Der er nogle faste
opgaver, fx er jeg ansvarlig for en bestemt
salgsmodel, hvor der en gang imellem kommer
spørgsmål fra andre afdelinger, som jeg så skal
besvare. Desuden arbejder vi meget med
projekter, og i den forbindelse skal man en
gang imellem lave noget helt, eller også har jeg
bare på fornemmelsen, at man hele tiden laver
noget nyt – fordi alt er nyt for mig.

Forsikringsselskaber



17

+ Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?
Som det første tænder jeg computeren og læser
emails, og så kan jeg begynde mit arbejde.
Derefter afhænger resten af arbejdsdagen
meget af, hvad det er, man lige arbejder med.
Nogle dage sidder man udelukkende foran
computeren og udlæser fx data fra statistik
databasen, som derefter analyseres. Andre
dage har man det ene møde efter det andet, fx
et delprojektledermøde i et projekt til indførelse
af en ny tarif, rapportering af status på et
projekt til kontorchefen, erfaringsudveksling
med alle, som arbejder på samme projekt, og
meget mere.

+ Hvad er karakteristisk ved dit job?
Jeg selv har indtil nu hovedsageligt arbejdet
ved skrivebordet, nogle af mine kolleger er
regelmæssigt ca. en gang om måneden på
tjenesterejse; andre igen rejser i en periode ret
tit i forbindelse med et bestemt projekt og
derefter næsten ikke. Om man arbejder mest
som team eller mest alene kommer helt an på,
hvad det lige er, man arbejder med. Hvis det fx
drejer sig om indførelse af et nyt produkt,
arbejder man tæt sammen med kollegerne fra
Produktudvikling, men der er også perioder,
hvor man er ene om at implementere det, man
har snakket om. Generelt vil jeg sige, at
arbejdet alene og i team er ligeligt fordelt.
Direkte kontakt med kunderne har vi sjældent,
vi arbejder snarere sammen med andre
afdelinger og en gang imellem også med
eksterne konsulenter. Kendskab til pro
grammering hjælper fx ved undersøgelser i
databasen, og også modellerne til prognoserne
skal programmeres, personligt har jeg ganske
vist ikke programmeret ret meget endnu.

+ Hvor spiller matematikken en rolle i dit
arbejde?
Her kan jeg faktisk ikke komme i tanke om ret
meget. Til statistiske prognoser har man natur
ligvis brug for kendskab til sandsynlighedsteori,
og generelt kræves der en vis forsikringsmate
matisk basisviden, men matematik »som under
studiet« er jeg ikke stødt på endnu.

+ Hvilket delområde inden for matematikken
har du specielt brug for?
Jeg tror ikke lige, jeg kan komme i tanke om
noget. Alt i alt har man nok mest at gøre med
sandsynlighedsteori og statistik, forsikrings
matematik er også et godt stikord.

+ Hvad kan du bedst lide ved dit job?
Jeg kan godt lide blandingen af teamarbejde og
arbejdet alene ved computeren. Og jeg er glad
for, at jeg arbejder tæt sammen med andre
afdelinger og udveksler erfaringer med dem. Da
jeg ikke har været i jobbet i ret lang tid, er der
meget, der er nyt og spændende for mig, og
jeg lærer hele tiden nyt.

+ Har du nogen tip til kommende studerende?
Selv om det ikke har været tilfældet for mit
vedkommende, så er et matematikstudium
noget helt andet end matematik i skolen. Man
skal simpelthen tage chancen og se, hvad et
matematikstudium går ud på. Hvis man tænker
logisk og ikke har nogen problemer med
abstraktioner, er det det helt rigtige at læse
matematik.
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Videre læsning

Bogen nedenfor giver udførlige informationer om matematikstudiet, om brancher og arbejdsom
råder med relation til matematik og indeholder en lang række portrætter af matematikere og deres
arbejde i praksis. Joboversigten på side 2 og 3 er inspireret af denne bog.

Ulrike SchmicklerHirzebruch, Susanne Jahnel (Ed.): »Berufs und KarrierePlaner Mathematik.
Schlüsselqualifikation für Technik, Wirtschaft und IT. Für Abiturienten, Studierende und Hoch
schulabsolventen.« Vieweg+Teubner 2008.
http://www.springer.com/mathematics/book/9783834804761

En lignende bog på dansk er

»Hvad kan jeg blive 2013.« Politikens Forlag 2012.

Nogle grundlæggende links om matematik og job finder I her:

http://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvidenskabeligeb
acheloruddannelser/
https://dmv.mathematik.de/index.php/20120801071530/matheimstudium
https://dmv.mathematik.de/index.php/20120801071530/berufsportraits
https://www.mathematik.de
http://www.wimath.de

Universiteter og University Colleges i Region Syddanmark / SchleswigHolstein, som tilbyder
matematikstudieprogrammer og uddannelser, finder I her:

Universität Flensburg, http://www.uniflensburg.de
Universität Kiel, http://www.unikiel.de
Universität Lübeck, http://www.uniluebeck.de
Syddansk Universitet, http://www.sdu.dk/
University College Syd, http://www.ucsyd.dk
University College Lillebælt, http://www.ucl.dk
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Denne brochure findes også på tysk.

Diese Broschüre liegt auch in deutscher

Sprache vor.

+ Kontaktadresse

Bezugsadresse

MaP – Matematik med Perspektiv

MaP – Mathematik mit Perspektive

℅ IPN – LeibnizInstitut für die Pädagogik
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der Universität Kiel

Olshausenstraße 62
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map@ipn.unikiel.de
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