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fra kandidatbanken til dig, der søger job inden
Science&Technology, Miljø og Bæredygtighed
Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er med i Jobcenter Aarhus’ kandidatbank for Science&Technology,
Miljø og Bæredygtighed, hvor vi kommer med nyeste information og inspiration til din jobsøgning inden for
området.
I denne udgave får du en række tips og tricks til din jobsøgning, hvor vi blandt andet præsenterer
virksomhedsplatformen Bisnode og vores praktikportal. Vi præsenterer også en række forløb, Jobcenter
Aarhus tilbyder, som måske kan være relevante trædesten på din vej til et job.
Arbejdsmarkedet er helt klart påvirket af coronakrisen, og mange arbejdspladser organiserer sig på nye
måder, hvor der arbejdes hjemmefra og tænkes i måder er være sammen på – hver for sig. Det stiller også
nye krav til dig, og giver dig nye måder at tænke dig selv ind i virksomhederne på, når du søger job.
Prøv engang at tænke hele vejen rundt om den virksomhed, du altid har drømt om at arbejde hos. Hvordan
mon den har klaret krisen? Eller har der overhovedet været krise hos den? Har du egenskaber, der passer
særlig godt til hjemmearbejde såsom evnen til at strukturere egen tid, være en god fjernkollega og glæde
ved at arbejde i eget selskab? Kan du finde viden om arbejdspladsens virkelighed ved at tjekke deres
nyhedsspalte på deres website, eller kan du hente info hos deres brancheorganisation? Har de fyret, eller er
de ligefrem i gang med at hyre? Der er rigtig mange tanker, du med fordel kan gøre dig, når du søger job i
øjeblikket.
Virksomhedskonsulenterne hos Jobcenter Aarhus har under hele corona-perioden holdt sig i tæt kontakt
med både private og offentlige virksomheder for at kunne være klar til at genåbne blandt andet vores
praktikportal og sætte gang i indsatsen med virksomhedspraktik, løntilskud og rekruttering til ordinære jobs
for virksomhederne.
Praktikportalen indeholder praktikker, som Jobcentrets virksomhedskonsulenter har hentet hjem.
Oversigten giver et øjebliksbillede af, hvor der er vækst, og mange brancher er repræsenteret.
Det er vores oplevelse, at virksomhedernes fokus på digitalisering har haft en stor betydning for, hvorledes
de har klaret sig gennem corona-krisen. Digitalisering er for
mange virksomheder et afgørende vilkår, og det er på
rekordtid blevet et endnu vigtigere vilkår fremadrettet.
De erfaringer, vi har gjort os i Jobcenter Aarhus,
understøttes
af
spørgeskemaundersøgelsen
Konsekvenserne af Covid-19, for små og store virksomheder
og jobs heri, som er foretaget af organisationen
Akademikerne og Pluss-konsulenterne i perioden fra 22.
april til 1. maj. Denne undersøgelse viser blandt andet, at
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knap 30 procent af de adspurgte virksomheder har overvejet at omlægge deres forretningsområder som
følge af COVID-19, hvoraf godt 40 procent forventer, at det giver anledning til nye arbejdsopgaver; særligt
inden for digitalisering af services, konferencer og produkter.
I samme undersøgelse er virksomhederne blevet spurgt ind til deres forventning til at ansætte ny akademisk
arbejdskraft. Her viser det sig blandt andet, at det netop er små og mellemstore virksomheder indenfor de
liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser, der har en stigende forventning til, at de vil ansætte flere
akademikere. Helt konkret svarer 21 procent indenfor denne branche, at de forventer at ansætte mellem én
til fem nye akademikere inden for de næste 3-4 måneder.

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 stærk faglig profil, hvor du i begge dele
fremhæver specifikke programmer, analyseværktøjer og ord, der
karakteriserer din branche. Et lækkert og opdateret Jobnet CV gør dig mere
synlig og giver virksomhedskonsulenterne mulighed for at finde dig, når de har
jobåbninger som praktikker og løntilskud samt ordinære jobs. l din faglige
profil skal du skrive en beskrivelse af sig selv som fagperson og de opgavetyper,
du kan varetage. Vær især opmærksom på, at der er et match mellem de
faglige kompetencer, som du har listet op på dit Jobnet CV, og de
kompetencer, der efterlyses i kandidatbanken.

Bisnode: Kend virksomheden, før du søger jobbet
Bisnode – Navne, Numre, Erhverv, er en erhvervsdatabase
med nøgle-informationer 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.
Eksempel: En virksomhed, som vil afsætte værnemidler i
Danmark. Søg efter de virksomheder, der sælger farmaceutiske artikler i Aarhus Kommune/Østjylland.
Branchekoden for engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler er 464610. 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 24 virksomheder, som er involveret i "Engroshandel med medicinalvarer og
sygeplejeartikler".
Du kan også vælge at søge i en radius i forhold til godt én times transport, og så får du 76 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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Din workshop er nu digital: Book dit næste webinar i selvbookingen
Jobcenter Aarhus plejer at afholde en lang række workshops om alt fra jobsamtaler til CV, ansøgning og livet
som selvstændig. Det må vi ikke lige nu på grund af coronasituationen. Derfor har vi flyttet en række workshops over på
en online platform.
Den 25. maj afholdt vi det første webinar om jobsamtalen,
som var fuldt booket, selvom der på daværende tidspunkt
ikke var krav om deltagelse i møder via jobcentret.
Afholdelse af møder og workshops som webinar via
Microsoft Teams har altså vist sig at være efterspurgt og højst
relevant i disse tider med fokus på afstand og ikke at
forsamles for mange mennesker i forhold til smittefare. Du
kan booke dit næste webinar på Jobnet, hvor du normalt
booker samtaler.

Selvom vi skal holde afstand, kan du sagtens komme tættere på virksomhederne!
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
som nævnt 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.
Aktuelle forløb på Jobcenter Aarhus:
Potential in Action: 12 ugers forløb - august og oktober
Google Succes Online Digital Koordinator: infomøde 7.september og forløb primo september og ultimo
oktober
Lead the Talent: 12 ugers forløb - august og september
Camp Future: 12 ugers forløb – september og november
Digital Innovation: 6 ugers forløb – september
Skab værdi i din virksomhed: 5 dage – for akademikere med 10-12 måneders ledighed – august

Næste nyhedsbrev er i din inbox til efteråret. Tak fordi du læste med og rigtig god sommer!
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