
Er du akademiker eller professionsba-
chelor? Søger du arbejde inden for et
eller flere af de arbejdsområder, som
ses på bagsiden? Så kan du tilmelde
dig kandidatbanken ved Jobcenter
Aarhus.

Vi er et team af virksomhedskonsulen-
ter, der rekrutterer for virksomheder.
Kandidatbanken bruger vi til udsøg-
ning af kandidater.

Du skal være indstillet på, at praktik
og/eller job med løntilskud kan være
indgangen til job.

KANDIDATBANKER - for akademikere og PBA-er

IT - SUPPORT, UDVIKLING &
SIKKERHED

Sonay Yildirim
Ilona Kongsgaard
Yasemin Qwasmi
Jeanette Smidemann

E-mail: vtv@aarhus.dk
Att.: Kandidatbank IT support
udvikling & sikkerhed

INDKØB, LOGISTIK &
ØKONOMI

Morten Schwennesen
Mari-Anne Christoffersen
Michael Grimm
Torben Christiansen Rump

E-mail: vtv@aarhus.dk
Att.: Kandidatbank Indkøb,
logistik & økonomi

KOMMUNIKATION &
MARKEDSFØRING

Christel Elgaard
Helle Veel Høygaard
Kiran Liaqat
Casper Callesen

E-mail: vtv@aarhus.dk
Att.: Kandidatbank
Kommunikation & markedsføring

ARKITEKTUR & BYGGERI

Lisbeth Kaae Holm
Susanne Hjortshøj Jacobsen

E-mail: vtv@aarhus.dk
Att.: Kandidatbank Arkitektur &
byggeri

HR, ADMINISTRATION & JURA

Mads Gregersen
Mathilde Rud Simonsen
Jannie Lund

E-mail: vtv@aarhus.dk
Att.: Kandidatbank HR,
administration & jura

SCIENCE & TECHNOLOGY

Jeanne Fjeldbo Andreasen
Elin Vanting
Anita Gandrup Ernst
Martin Kjær

E-mail: vtv@aarhus.dk
Att.: Kandidatbank Science &
technology

Se nærmere på bagsiden.

KONTAKT

Optagelse i kandidatbanken fore-
går i forbindelse med en samtale i
Jobcenteret.

Ved spørgsmål til kandidatbanken
kan du kontakte virksomhedskon-
sulenterne. Du kan se kontaktde-
taljer her til højre.

Vi opfordrer dig til at påføre link
til din digitale profil (din LinkedIn
profil, portfolio, hjemmeside o.l.)
på dit Jobnet CV.

KANDIDATBANKER
AKADEMIKERE OG PROFESSIONSBACHELORER



IT - SUPPORT, UDVIKLING
& SIKKERHED

Business Intelligence Analyst
Ekspert inden for dataanalyse. Kan
f.eks. have specialiseret sig inden
for SQL og R.

User Experience (UX)
Specialist inden for brugeroplevel-
sen af it-produkter og systemer.

It-supporter
Vedligeholdelse og drift af it-syste-
mer, herunder service.

Frontend-udvikling
Webudvikler eller anden bruger-
grænseflade.

Backend-udvikling
Databaseprogrammering på ser-
veren hvor man bl.a. koder i PHP,
MySQL.

It-projektledelse
Typisk cand.it., der er mellemled
mellem it-udvikling og forretnin-
gen. Kan være implementering af it-
systemer.

INDKØB, LOGISTIK &
ØKONOMI

Indkøb
Indkøb af varer inkl. leverandørsam-
arbejde. Ofte arbejdsopgaver der
omfatter prioritering, planlægning,
styring, forhandling, kontraktskriv-
ning og opfølgning.

Logistik
Logistikprocesser og -værktøjer,
daglig drift og implementering af
supply chain, LEAN m.m.

Økonomi
Forskelligartede opgaver inden for
økonomi, regnskab, budget og
statistik.

KOMMUNIKATION &
MARKEDSFØRING

Markedsføring
Markedsføringsstrategi, markeds-
føringsplanlægning og praktisk ud-
førsel af online og offline marketing.
Offline: Brochurer, flyers m.m.
Online: Hjemmeside, SoMe m.m.

Markedsanalyse
Analyse af fremtidige import- og
eksportmarkeder.

Salg
Salgsledelse, salgskoordinering, op-
søgende salg, salgskommunikation.

Kundeservice
Varetagelse af kundeservicefunkti-
oner så som telefonisk og skriftlig
betjening af kunder.

Events
Projektledelse/koordinering af
events.

Tekstforfatter
Flair for tekstforfatning så som arti-
kelskrivning. Kan være en person
med en journalistisk baggrund.

Strategi & Udvikling
Strategisk forretningsudvikling her-
iblandt udvikling af produkter, virk-
somhedsprocesser og af knowhow.

Grafik/design
Grafiker, mediedesigner, digital de-
sign. Ekspert inden for grafiske pro-
grammer så som InDesign, Photo-
shop m.m.

Reklamer - TV, film, radio
Produktion af TV, film og radio. Kan
være jobfunktioner som producer,
runner, manuskriptforfatter, tekni-
ker, lyd, lys, kameramand m.m.

ARKITEKTUR & BYGGERI

Arkitekt
Arkitekt heriblandt også landskab-
sarkitektur og byplanlægningsarki-
tektur.

Projekterende bygningskonstruktør
Arbejder med udarbejdelse af tek-
niske tegninger m.m. på tegnestue.

Udførende bygningskonstruktør
Arbejder på pladsen med byggele-
delse, styring af underleverandører
m.m. Lede/overvåge byggeproces.

Bygningsingeniør
     Arbejder typisk med rådgivning,
     entreprenørvirksomhed, tilsyn og
     projektledelse.

HR, ADMINISTRATION &
JURA

HR-medarbejder
Diverse HR-opgaver så som HR-ko-
ordinering, intern kommunikation,
rekruttering, HR-analyse og jura.

PA
Personlig assistent, der agerer som
chefens højre hånd.

Administrativ medarbejder
Varetagelse af forskellige admini-
strative funktioner – såvel mangear-
tede praktiske som analytiske opga-
ver. Kan være en AC-medarbejder.

Jura
Juridisk baggrund så som cand.

     merc.jur. eller cand. jur.

SCIENCE & TECHNOLOGY

Kvalitetssikring
     Kvalitet, proces, risici m.m.

Rådgivning
     Konsulentbistand, formidling m.m.

Udvikling
     Analyse, optimering, projektledelse.
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