Case 5: Projektsamarbejde
mellem Statoil Refining Denmark og RUC
Hvor, hvem, hvad?

Udbytte

Projektsamarbejdet var en udløber af et længere forløb. For
det første en projekt-release, hvor Statoil Refining Denmark
sammen med en række andre virksomheder var blevet inviteret til at præsentere deres virksomhed og de problemstillinger, som de ønskede at samarbejde med RUC-studerende
om. Derefter blev der gennemført en gæsteundervisning
og camp, hvor Statoil præsenterede en specifik udfordring,
som de søgte at få svar på. Herefter tog en projektgruppe på
fire studerende fra kommunikationsuddannelsen kontakt til
Statoil og tilbød at komme med et bud på en løsning af det
specifikke problem.

Både virksomheden og de studerende er meget tilfredse med
samarbejdet og angiver, at det har været både konstruktivt
og berigende. Virksomheden har fået et andet blik på og
konkrete løsninger i forhold til deres udfordring, som har en
høj relevans og realiserbarhed. Samtidig har virksomheden
fået øje på nye samarbejdsmuligheder mellem virksomhed
og uddannelsesinstitution. Projektet har således skabt bro til
yderligere samarbejde med studerende. De studerende angiver, at det har været meget relevant, og at de brugte deres
viden og kompetencer på en ny måde. De fik endvidere et nyt
blik på, hvad deres uddannelse kan bruges til. Og flere af de
studerende har fået øjnene op for muligheder både i region
Sjælland og hos Statoil.

Samarbejdet og mål
Statoil efterspurgte følgende: Hvordan kan vi formidle en
række budskaber til vores medarbejdere for at skabe bedre
intern sammenhængskraft og fastholdelse og implementere
begrebet bæredygtighed som en grundfortælling?

Struktur og proces
Det konkrete samarbejde centrerede sig om de studerendes
projektarbejde, som forløb fra september 2015 til januar
2016. Indfaldsvinklen var bæredygtighed, men de studerende
pegede på, at der måske var tale om et trivselsproblem.
Sam-men med en HR-ansvarlig og seniorkonsulent Niels
Helge Hansen fra Statoil Refining Denmark lagde de
studerende en plan for, hvordan projektet skulle gribes an.
Det mundede ud i, at de studerende blandt andet
gennemførte en trivselsundersøgelse blandt medarbejderne.
Statoil Refining Denmark inviterede de studerende inden for,
og de boede på virksomheden i en uge, hvor de kunne komme
og gå, som de ville. De var både i værkstederne og med på
skifteholdet om aftenen, og de kom rundt og talte med
mange forskellige medarbejdere.

Anbefalinger
Det kan kun anbefales at gennemføre sådanne projektsamarbejder i fremtiden, da det er fagligt berigende og befordrende
for kendskab, kontakt, yderligere samarbejde og jobåbninger.
De studerende får et andet blik på, hvad deres uddannelse
kan bruges til og virksomheden får viden om uddannelsen
og de studerendes kompetencer samt nye perspektiver og
konkrete løsningsforslag. En særlig styrke ved samarbejdet
har ifølge de studerende været, at virksomheden var så åben,
velforberedt og dedikeret, og at der var en løbende dialog
med virksomheden under hele forløbet.

“Hvis vi skal fremhæve nogle forhold i forbindelse
med projektet, så var det rigtig godt at der skete en
forventningsafstemning før vi gik i gang og også
undervejs i projektet. […] Der var åbenhed og transparens og Statoil stod til rådighed gennem hele
forløbet. Vi oplevede, at de lyttede og tog os
alvorligt.”

Emil Frost Andersen, Kim Adrian Kandler
og Nina Helene Damgaard Pedersen
Kandidatstuderende på Kommunikation
på Roskilde Universitet

“Vi fik ny indsigt i organisationen pga. de
studerende, og vi gør det gerne igen, og det skal
være på samme måde – kun ét projekt ad gangen,
det sikrer en god proces og et resultat, vi kan bruge.”

Niels Helge Hansen
Seniorkonsulent Statoil Refining Denmark
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