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Alumni Leadership Award af JA Alumni Denmark 
Det er en stor ære, at JA Alumni Danmark igen i år kan præsentere JA Alumni Leadership 
Award ved Company Programme – Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab 2017 den 
26. april 2017. Det er den eneste pris, der hædrer enkeltstående elever for deres indsats i 
løbet af deres deltagelse i Company Programme.  
 
Denne præstigefyldte lederskabspris er blevet tildelt til de Europæiske finaler i Company 
Programme de sidste syv år og uddeles i år for anden gang til DM.  
 
Udvælgelse og baggrund for Awarden 
Formålet med prisen er at hædre de elever, der fremstår som ekstra interesserede i og 
motiverede for deres Company Programme-projekt, og det er ikke nødvendigvis de elever, 
der har den stærkeste akademiske profil, men den elev der udviser entusiasme og 
engagement ud over gruppens niveau.  
 
Alle elever, der deltager i DM kan komme i betragtning og skal indstilles af deres underviser 
senest den 19. april via dette link: https://podio.com/webforms/18200933/1223037 
 
OBS: Det er ikke påkrævet at indstille en elev, og hver underviser kan max indstille en elev 
per DM-team.  
 
Derefter vil JA Alumni-juryen bestående af tre danske udvalgte JA Alumnier vurdere de 
indkomne indstiller og nominere mellem 10 og 15 elever, der vil bliver interviewet af juryen 
under DM. Interviewene foregår sideløbende med de ordinære stand-interviews i afslappet 
sand JA Alumni ånd.  
 
På baggrund af interviews og undervisers indstillinger kårer juryen i alt seks elever, der vil 
blive hædret under præmieoverrækkelsen til DM’s prismiddag.   
 
De seks prismodtagere hædres med en garanteret plads til Leder for en dag 2017.  
 
Prisen er en særpris og har ingen sammenhæng med de øvrige bedømmelser og priser, 
der uddeles til mesterskabet.   
 
Kriterier & Award 
Ud af de mere end 150 deltagende elever ved DM, er det således blot seks elever, der vil 
modtage denne pris. Prismodtagerne anerkendes som en JA Alumni Leder, der individuelt 
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med sin adfærd er en rollemodel, som besidder lederevner, udviser holdsolidaritet og har en 
oprigtig JA Alumni-ånd. 
 
De anvendte evalueringskriterier og deres vægtning er som følger:  
 
Rollemodels-opførsel (25%)  

 Ærlighed 
 Konstant udvikling 
 Entreprenørskabsånd 

 

Lederskabsevner (25%) 
 Klar vision 
 Proaktiv 
 Ansvarlig 

 
Team Player (25%) 

 Kommunikationsevne 
 Udvikling af team i fokus 
 Integritet 

Alumni Spirit (25%) 
 Entusiasme 
 Giver tilbage 
 Bæredygtig tankegang 

 
 
JA Alumni Denmark  
JA Alumni Denmark er den officielle Alumni organisation under Fonden for Entreprenørskab 
og er en del af JA Alumni Europe, som er den officielle Alumni organisation for JA (Junior 
Achievement) – verdens største NGO inden for entreprenørskabsundervisning.  
 
JA Alumni Danmark har mere end 300 medlemmer, som alle er en del af det Europæiske 
netværk som består af 5.000 medlemmer. 
 


