NYT fra kandidatbanken til dig, der søger job inden for
arkitektur & byggeri

D

u modtager dette nyhedsbrev, fordi du er med i Jobcenter Aarhus’ kandidatbank for arkitektur &
byggeri, og fordi du søger job som arkitekt, bygningskonstruktør eller ingeniør med speciale i byggeri.
I dette nyhedsbrev fortæller ingeniør Abduallah Abou-Dawoud og konstruktør Rune Bachmann om
deres vej i job ved KPR Towers, vi præsenterer jer for virksomhedsdatabasen Bisnode samt nogle af
de nyeste tilbud ved Jobcenter Aarhus.
Corona krisen præger stadig jobmarkedet, og den måde vi arbejder på ved Jobcenter Aarhus. Du har under
krisen haft tilbud om telefoniske samtaler med jobcentret. Samtalerne er igen obligatoriske, men som
alternativ til samtalerne har du nu mulighed for at vælge webinarer, som du kan booke på www.jobnet.dk,
hvor du også booker individuelle samtaler.
Indsatsen med virksomhedspraktik og løntilskud er nu også i gang igen. Find eller bliv inspireret til
virksomhedspraktikker og løntilskud via Praktikportalen, som løbende opdateres med mulige åbninger inden
for dit fagområde. Fordelen ved at etablere virksomhedspraktik og løntilskud er, at du får relevant erfaring,
som du kan tilføje dit CV, og du udvider dit netværk. Sidst men ikke mindst kan det være springbrættet til et
fast job, som det skete for Abduallah og Rune ved KPR Towers.
VIGTIGT: Du er berettiget til løntilskud efter 26 ugers ledighed (dog kan enlige forsørgere og folk over 50 år
tilbyde det fra dag ét som ledig). Der er kommet en overgangsregel på grund af corona, som betyder, at du
kan lægge ”den døde periode” oven i din ledighedsperiode. Eksempel: Hvis du blev færdiguddannet i februar,
kan du tilbyde løntilskud i august.
Vi håber, du vil finde dette nyhedsbrev relevant og spændende. God læselyst!

Når virksomhedspraktik baner vejen for fastansættelse
”Matchet med virksomheden var helt perfekt”
Abduallah Abou-Dawoud, diplomingeniør ved KPR Towers, fortæller:
”Når man længe har kæmpet for at lande et job, efter man er blevet færdig
med sin uddannelse, og det ikke er lykkedes, så er det bare fedt, når man
bliver kontaktet af jobcentret med en spændende jobmulighed. Jeg stod på
kanten af min dagpengeperiode, og der skulle bare ske noget hurtigt.
Jeg startede i virksomhedspraktik hos KPR Towers, for at vi kunne prøve
samarbejdet af og se hinanden an. Vi blev hurtigt enige om, at jeg skulle
fortsætte i løntilskud, hvor jeg kunne blive oplært og komme mere ind i
tingene. Matchet med virksomheden var helt perfekt. Jeg er blevet taget
rigtig godt mod af alle, og der er forståelse for, at jeg er nyuddannet og har
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brug for oplæring og sparring. Jeg føler, jeg er blevet matchet helt perfekt i forhold til dette job og denne
virksomhed, og det har været en kæmpe succesoplevelse for mig. Jeg har nu sikret mig job og arbejder på
Danmarks bedste arbejdsplads.”

”Jeg følte mig hurtigt en del af familien”
Rune Bachmann, konstruktør ved KPR Towers, fortæller:
”Min succes vendte, da jeg fik en kontakt til en virksomhedskonsulent ved
Jobcenter Aarhus via min jobkonsulent, som jeg var til samtale hos. Jeg kom
i praktik hos en arkitekt, hvor jeg vidste, at der ikke var ansættelse
efterfølgende, men jeg ville bare gerne have erfaring på mit CV, da det var
manglende erfaring, der gjorde, at jeg ikke kom i betragtning til de jobs, jeg
søgte. Da virksomhedskonsulenten, som havde formidlet min
virksomhedspraktik, stod med en jobmulighed, blev jeg kontaktet, og det
vendte hele min jobsøgning til at blive en succes.
Jeg startede samarbejdet op med KPR Towers i en virksomhedspraktik. Det
var fedt at komme i gang, og jeg følte mig hurtigt som en ”del af familien”, da jeg blev taget godt imod af
kolleger, partnere og kunder. Der er blevet brugt meget tid på oplæring, da jeg jo er ny i faget, så det har
været rigtig fint, at jeg er startet i virksomhedspraktik og derefter løntilskud, da det har givet lidt ro i forhold
til, at der skal bruges tid fra firmaet og kolleger i forhold til oplæring. Jeg kunne ret hurtigt se mig selv som
en del af virksomheden, og der er ingen tvivl om, at havde Jobcenter Aarhus ikke formidlet kontakten til
virksomheden, så havde jeg nok ikke fået øje på muligheden, da det ikke var et område eller en virksomhed,
jeg var opmærksom på i min jobsøgning.”

Bisnode: Kend virksomheden, før du søger jobbet
Kom et skridt foran andre ved at få stor viden om de virksomheder, du søger job i.
Bisnode – Navne, Numre, Erhverv, er en erhvervsdatabase med nøgleinformationer om danske virksomheder, som du har mulighed for at
bruge som jobsøgende i Aarhus Kommune. Med Bisnode kan du søge
på branche, geografi, vækst mm. Og du kan se virksomhedernes
regnskaber flere år tilbage. Dette kan hjælpe dig med at finde
virksomheder, når du for eksempel leder efter praktikker.
Eksempel: En virksomhed, der er inden for samme branche som KPR Towers. Søg efter de virksomheder, der
arbejder som rådgivende ingeniørvirksomhed i Aarhus Kommune/Østjylland. Branchekoden for dette
område er 711210. Koden finder du via Virk eller ved at skrive en virksomhed, du kender, ind i søgefeltet.
Når du kobler branchekoden med Aarhus Kommune, giver det 269 virksomheder, som er involveret i
"Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder".
Du kan også vælge at søge i en radius i forhold til godt én times transport, og så får du 576 virksomheder. Du
kan nu dykke ned i den enkelte virksomhed, og se om de vækster, hvordan ejerstrukturen er, hvem der er
kontaktpersoner m.m. Når du søger uopfordret, kan du også bruge Bisnode til at gøre dig klogere på en
specifik branche. Eller du kan finde beslægtede virksomheder til steder, hvor du allerede har søgt, fordi din
erfaring og uddannelse passer ind.
For at komme på Bisnode, skal du logge ind med månedens kode, som du får via kontakt til Jobcenter Aarhus.
Brugernavn: jobsoeg - Koden for juli: 9637. Kom i gang med Bisnode.
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Effekter ved virksomhedspraktik
Tabellen viser, at det kan lønne sig at etablere en virksomhedspraktik og/eller et løntilskud

Data hentet fra Ballisager rekrutteringsanalyse for 2019

Husk at opdatere dit Jobnet CV med faglige kvalifikationer, så vi kan finde dig!
Som medlem af kandidatbanken er det vigtigt, at dit Jobnet CV er opdateret med faglige kompetencer og en
faglig profil. Et fyldestgørende Jobnet CV gør dig mere synlig og øger virksomhedskonsulenternes mulighed
for at søge dig ud i vores database, når de har jobåbninger som praktikker og løntilskud samt ordinære jobs.
I forhold til din faglige profil: Giv her en beskrivelse af hvem du er fagligt, hvad du søger job inden for og
hvilke typer af opgaver, du kan varetage. Vær især opmærksom på, at der er et match mellem de faglige
kompetencer, som du har listet op i det Jobnet CV, og de kompetencer, der efterlyses i kandidatbanken.

Selvom vi skal holde afstand, kan du sagtens komme tættere på virksomhederne!
Bliv klogere på dine jobsøgningsværktøjer og -strategier fra din egen stue. Som nævnt i indledningen tilbyder
jobcentret nu en række webinarer, hvor du blandt andet kan tilmelde dig webinarer om LinkedIn og
Jobsamtalen. Du kan altså få konkrete råd og teknikker, som kan benyttes, selvom COVID-19 stadig præger
vores hverdag og din jobsøgning.
LinkedIn: En af de måder, hvorpå du kan komme tættere på arbejdsgiverne, er med LinkedIn. LinkedIn er
ikke kun et værktøj i din jobsøgning, hvis du gerne vil rekrutteres. Du kan bruge LinkedIn til at sætte dit
netværk i spil eller finde ny viden om virksomheder. Webinaret sætter fokus på søgeoptimering, din
personlige ”branding”, og hvordan du kan gøre brug af dit netværk.
Jobsamtalen: For mange er det at gå til jobsamtale en angstprovokerende oplevelse. Webinaret giver dig
teknikker til, hvordan du arbejder med jobsamtalen både før, under og efter samtalen. Vi kigger også på,
hvordan du griber jobsamtalen an, hvis den foregår via Skype eller Teams.
Virksomhedsvendte initiativer: Jobcenter Aarhus tilbyder også diverse virksomhedsvendte tilbud, som kan
åbne din dør til det private erhvervsliv. Indsatsen med virksomhedspraktik og løntilskud er startet igen. Se
praktikportalen eller vær din egen virksomhedskonsulent og brug virksomhedspraktikken som en strategi til
at komme tættere på virksomhederne og derved tættere på job. Vi hjælper meget gerne i den proces og kan
rådgive dig og arbejdsgiver med etablering af praktik eller løntilskud.
Næste nyhedsbrev kommer til efteråret. Held med din jobsøgning og rigtig god sommer!
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