
 

 

Kom til infomøde og hør nærmere om inspirationsdag hos Microsoft samt 

muligheden for et mentorsamarbejde med Microsoft 

 

Vil du gerne have foden inden for it-branchen? Så har du nu muligheden for at komme til inspirationsdag 

hos et af verdens største it-firmaer, Microsoft og få fingeren på pulsen i forhold til tech industrien og 

fremtidens arbejdsmarked samt en unik mulighed for et mentorsamarbejde med Microsoft. 

     

I samarbejde med Microsoft giver Jobcenter Aarhus muligheden for, at du kan få viden og inspiration til, 

hvordan du får foden inden for i tech-branchen. Her er det din motivation for at arbejde inden for tech-

branchen der er afgørende, og ikke din uddannelsesmæssige baggrund. 

D. 16. marts vil Jobcenter Aarhus stille en bus til rådighed med 30 pladser, hvor vi sammen tager turen over 

Storebælt til inspirationsdagen hos Microsoft i Lyngby. På inspirationsdagen vil der være oplæg fra 

Microsoft om fremtidens arbejdsmarked, Microsoft medarbejderes egen vej til tech-branchen, introduktion 

til Microsoft Learn, som en mulighed for at udvikle nye kompetencer selv mm. samt information om 

muligheden for at få en mentor fra Microsoft via Microsofts mentorordning. Forud for inspirationsdagen vil 

Jobcenter Aarhus afholde informationsmøder, hvor du kan komme og høre nærmere om inspirationsdagen 

d. 16. marts samt mere om muligheden for at udvikle nye kompetencer selv. 

 

Hør mere om dagsordenen for inspirationsdagen og Microsofts mentorordning på informationsmøderne d. 

17. februar kl. 12.30-14.30 samt d. 19. februar kl. 9-11 og kl. 12.30-14.30 på Jobcenter Aarhus, 

Værkmestergade 5, 4. sal, lok. 4.09. Deltagelse på et af informationsmøderne er obligatorisk for deltagelse 

på inspirationsdagen hos Microsoft i Lyngby. Da der er begrænset antal pladser til inspirationsdagen, vil der 

blive foretaget en screening af alle interesserede kandidater til informationsmøderne i forhold til at lave det 

bedst mulige match mellem mentorer fra Microsoft og mentee’s.  

OBS! Det er derfor obligatorisk, at du medbringer dit personlige CV i printet version til informationsmødet, 

som er målrettet hvad du gerne vil og kan arbejde med inden for denne branche. Vi vil tage udgangspunkt i 

dit medbragte CV til screeningsamtalen. Du skal blot tilmelde dig ét af møderne. 

 

Tilmelding: 
Tilmelding til et af de tre forudgående informationsmøder foregår via mail til: 

Infomøde d. 17. februar kl. 12.30-14.30: Kiran Liaqat (kirlia@aarhus.dk) 

Infomøde d. 19. februar kl. 9-11 og kl. 12.30-14.30: Julie Elgaard Brink (jueb@aarhus.dk)  
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