
Jobcenter Aarhus afholder i samarbejde med Akademikerne et nyskabende, 

femdags webinar - hvor vi glæder os til at klæde dig på, til selv at skabe dit job i 

en mindre privat virksomhed. Vi retter fokus på, hvordan du kan spille dine 

kompetencer ind til de nye arbejdsopgaver og nye udfordringer SMV’er har brug 

for at få løst i lyset af corona krisen.

Mere end 90% af alle virksomheder i Danmark er såkaldte små og mellemstore private virksomheder (SMV’er) –

og det er sammen med disse Jobcenter Aarhus og Akademikerne har skabt spændende jobs til akademikere. 

SMV’erne udgør et kæmpe vækstpotentiale, men de har brug for højtuddannede til at initiere, strukturere og 

ikke mindst få øje på, hvor innovation, bæredygtighed samt målrettet kommunikation og tværfagligt 

samarbejde skaber væksten. Vækst og nytænkning er ikke mindst blevet vigtigt i lyset af corona krisen, hvor 

mange virksomheder ser ind i at skulle ændre forretningsmodel og skal have løst nye typer af arbejdsopgaver.

SMV’ernes ledere er typisk det, vi kalder ejerledere. De er spændende, motiverende og energiske ledere – men 

også ledere der ofte ikke er klar over, hvad du kan bidrage med som akademiker. Derfor kræver det, at du som 

akademiker forstår at oversætte dine kompetencer til det, virksomhederne har brug for.

Derfor har vi sammensat et femdags kursusforløb, hvor du gennem nye værktøjer bliver helt skarp på at 

formidle hvilken værdi, DU kan tilføre en virksomhed. Kursusdagene gennemføres som et webinar med en god 

blanding af oplæg og workshops i mindre grupper. Mellem dagene skal du arbejde videre med materialet, så du 

efter de fem dage er klar til at spotte arbejdsopgaver og skabe et job i en SMV. Webinaret foregår via Zoom og 

er enkelt at deltage i. Du inviteres via et weblink og deltager med mikrofon og webcam.

Du inviteres til deltagelse i det femdags kursusforløb online på følgende tidspunkter:

22., 23., 29., 30. juni og 1. juli. Alle dage fra kl. 10.00-12.45

Tilmelding: Hvis du ønsker at deltage, så send en mail til virksomhedskonsulent Lisbeth Kaae Holm 
på vtv@aarhus.dk. Der er max 25 pladser, som besættes efter først-til-mølle princippet. 

WEBINAR. Sådan skaber du værdi

– i en mindre privat virksomhed (SMV)

3 ting jeg har fået med fra kurset: 

- Mere fokus på kaffedates og networking,

- Konkrete måder at skabe sit eget job på,

- Nye metoder at søge jobs på
Fra deltager i maj 2020.

På dagene vil der være eksterne undervisere fra Akademikerne (AC).

Godt med sparring og vekslende 
undervisning.

Fra deltager i maj 2020.
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