
Digital innovation

Digital innovation er et nyt tilbud til ledige akademikere og kan 
være dit springbræt til et spændende job, typisk i en mindre eller 
mellemstor virksomhed.

Kurset giver dig en bred viden om digitalisering, og vi vil bl.a. se på nogle af de mange udfor-
dringer og muligheder, digitaliseringen giver virksomhederne. Med et teoretisk afsæt får du  
analytiske værktøjer, modeller og projektledelsesredskaber, som du med fordel kan anvende i  
en digital kontekst. Med kurset bliver du klædt på til at kvalificere og deltage i nogle af de 
mange tværfaglige digitaliseringsprojekter, virksomhederne står overfor i disse år.

Kurset udbydes i et samarbejde mellem Aarhus BSS og Jobcenter Aarhus.

 » Teknologiforståelse

 » Dataforståelse, og hvordan man kan bruge  
 data som beslutningsgrundlag

 » Hvordan man arbejder med Big Data

 » Gevinstrealisering

 » At analysere og tegne forretningsprocesser

 » Forandringsledelse og projektledelse i en  
 digital kontekst

 » Arbejde med brugere, herunder sociale  
 medier og brugerstudier

 » Nye digitale forretningsmodeller og  
 digital marketing

 » Nye teknologier

6-ugers kursusforløb  
for ledige akademikere
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Kurset udbydes i et samarbejde mellem Aarhus BSS og Jobcenter Aarhus.



Forløbet består af tre ugers undervisning og tre ugers  
case-arbejde, hvor du sammen med 2-3 af dine med- 
kursister skal arbejde med en virksomhedscase.

Den typiske undervisningsdag forløber med teorioplæg 
og diskussioner og små øvelser kl. 9-12 og eksterne  
gæster/oplæg eller længerevarende øvelser med  
værktøjer og teknikker om eftermiddagen kl. 13-15.

Som optakt til casearbejdet vil tre virksomheder præsen-
tere tre forskellige digitale case-udfordringer.  
Hver gruppe skal arbejde med én af disse cases, og case- 
arbejdet skal resultere i både et skriftligt produkt og et 
mundligt oplæg, der begge dele i afslutningen af kurset 
fremlægges for de virksomheder, der har leveret casen. 
Der vil være mulighed for vejledning undervejs i case- 
arbejdet.

SÅDAN FORLØBER KURSET

TIDSPLAN

KURSUS-UGE 1 KURSUS-UGE 2 KURSUS-UGE 3 KURSUS-UGE 4 KURSUS-UGE 5 KURSUS-UGE 6

Aktivitet Undervisning Undervisning Undervisning 
case-arbejde

Case-arbejde Case-arbejde Case-arbejde 
og afslutning

Emne og 
indhold

Teknologi / 
Forretnings-
forståelse /
Data og infor-
mation / 
Forandrinsgs- 
og projekt- 
ledelse.

IoT og cyber- 
security /  
Big data /
Gevinstreali- 
sering / 
Digitale  
metoder

Digital marke- 
ting / Sociale 
medier /
Casearbejde 
opstart.

Case-arbejde 
og vejledning

Case-arbejde 
og vejledning

Afslutning på 
case-arbejde / 
Præsentationer 
/ Catch-up / 
Evaluering

Sted Aarhus BSS Aarhus BSS Aarhus BSS/
online

Online Online Aarhus BSS

Dato 21.-25. sep. 28. sep. - 2. okt. 5.-9. okt. 19.-23. okt. 26.-30. okt. 2.-6. nov.

HVEM KAN DELTAGE? 
Du skal være registreret som ledig  

dagpengemodtager ved Jobcenter Aarhus og 
have en lang videregående uddannelse.  

 
Du er engageret, nysgerrig og klar på at lære 

om digitalisering i teori og praksis. Vi forventer, at 
du deltager aktivt i undervisningen og i arbejdet 

sammen med din gruppe om caseopgaven.  
 

Det er en forudsætning, at du kan  
medbringe en mac/pc.

INFORMATIONSMØDER:
2. september, kl. 9.00-10.00 eller kl. 11.00-12.00

Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V,  
Bygning 2610, lokale S514-515

Deltagelse på et af informationsmøderne er  
en forudsætning for optag på kurset.  

Medbring et kort CV og en motivation. 
30 kandidater udvælges ud fra uddannelses- 

baggrund, erhvervserfaring og motivation.

For tilmelding og spørgsmål, kontakt:  
Jobkonsulent Julie Elgaard Brink  

på jueb@aarhus.dk


