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KMD er en af Danmarks største IT og softwarevirk-
somheder med afdelinger i København, Odense, 
Århus og Aalborg. Den største del af KMD’s forret-
ning udgøres af egen softwareudvikling og virk-
somheden udvikler og leverer IT-løsninger til 
kommuner, regioner, stat og private virksomheder.

KMD’s teams er sammensat af både medarbejdere, 
der har været i IT-branchen i mange år og dygtige 
graduates, der bliver ansat som en del af Academy 
programmet. De nyuddannede graduates har man-
ge forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, 
men fælles for dem er en interesse for IT, og at de 
alle kommer gennem et Academy uddannelses-
forløb, som giver dem de værktøjer, som de mang-
ler for at kunne bidrage i virksomheden, hurtigt!

Én af de unge graduates, der blev ansat gennem 
Academy programmet som IT-developer, er 
Toke Fogh, som er uddannet geofysiker.



”

Sådan har den nyuddannede geofysiker Toke fået 
en karriere i IT- branchen

Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har du?

 Jeg er uddannet inden for geologi og geoscience, 
 så jeg kommer ikke med en baggrund, der umid-
delbart lægger op til en IT-karriere. Jeg regnede med, at 
jeg skulle ud og være geofysiker, men da jeg blev færdig 
viste det sig at være rigtig svært at få arbejde. Der var 
simpelthen ikke ret mange stillinger man kunne søge. 
Så kom jeg i virksomhedspraktik et sted, hvor jeg sad 
og kodede data, og det fik jeg faktisk smag for. Så man 
kan sige, at geologien og IT indirekte viste sig at være 
beslægtede fag. 

Jeg tror, at der er mange med en videre-
gående uddannelse, der har behandlet 
data i databaser eller kodet lidt, som en 
del af deres uddannelse, så skridtet til 
en IT-karriere er nok mindre end man 
umiddelbart tror.

Hvorfor valgte du en karriere inden for IT?

 Jeg synes, at det var ret oplagt egentlig. Jeg havde
  jo i løbet af studiet haft med dataprocessering at 
gøre, og IT er jo ikke fremmed for mig, så da en af mine 
studiekammerater anbefalede mig at kigge nærmere på 
Academy, var det ret oplagt, selv for en geolog. Jeg syntes 
faktisk ikke, at det var et kæmpestort spring. Der var 
klart et overlap mellem de kompetencer jeg havde, og de 
IT-faglige kompetencer jeg skulle opbygge.

Hvad er det interessante ved Academy 
for en nyuddannet?

 Jeg vidste, at uanset hvad jeg ville gøre i min kar-
 riere fremover, så ville de kompetencer jeg får med 
Academy kun komme mig til gode. Jeg blev tiltrukket af 
hvor generelt et fag IT er. Der er så mange muligheder for 
at udvikle sig, og så er det jo heller ikke dårligt at få fast 
arbejde i en fed virksomhed. Det har givet mig en mulig-
hed for at komme ud og bidrage, og det betød meget for 
mig at få dén mulighed efter 6 års studie. 

Jeg ville rigtig gerne ud og gøre noget 
med mine kompetencer, og det fik jeg 
mulighed for med Academy. 

Hvad har været det sværeste indtil nu?

 Kommer man ikke fra en IT-faglig baggrund skal   
 man gøre sig klart, at det bliver en omstilling. 
Da jeg langt om længe var færdig med mit speciale, 
troede jeg, at jeg var færdig med at studere, men der 
kunne jeg godt tro om igen. 

Nu hvor jeg er på arbejdsmarkedet, 
får jeg nogen gange en fornemmelse af, 
at vi på universiteterne lærer alt 
muligt andet end det arbejdsgiverne 
efterspørger. 

Man får selvfølgelig nogle gode værktøjer, men mangler 
altså også nogle helt specifikke kompetencer for at have 
værdi på arbejdsmarkedet. Og det er netop dem, man får 
med Academy programmerne.

Hvad har været det mest spændende?

 Det hele har været godt, men især har det været 
 spændende at komme ind i en stor virksomhed og 
være en del af en større organisation; det var interessant 
at komme ud af studieboblen og ud i virkeligheden. Det 
har også været virkelig interessant at tage Academy 
uddannelsen. I havde solgt den godt til at starte med, så 
jeg var da spændt på, om det nu ville være så godt som I 
sagde, men det var det faktisk! 

Hele Firebrand undervisningen 
var sindssygt god. Det var virkelig 
spændende!

Hvad er dit bedste råd til andre,
der overvejer at søge?

 Jeg vil give det råd videre, som jeg selv fik. Uanset 
 din uddannelse, så prøv selv at udvikle på de IT-
kompetencer, som du nu har. Kod, kod og kod lidt mere, 
du kan sagtens arbejde med det selv. Du bliver en attrak-
tiv kandidat til Academy ved at vise interesse og initiativ. 
Din indstilling og dén interesse du viser betyder virkelig 
meget, så husk at vise, at du er motiveret. Og bortset fra
det - så bare prøv at søge ind, du vil sikkert blive over-
rasket over, hvor meget du kan bruge din faglighed som 
universitetsuddannet - og det du ikke kan, det lærer du! 

Få mere at vide på www.firebrandtraining.dk/academy - eller ring 88 18 43 20
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