Vejen til at skabe vækst
i jeres virksomhed

Inspirationskatalog

"I de første fem år efter en virksomhed
ansætter deres første akademiker, stiger
virksomhedens værditilvækst med 41%"
Akademikerkampagnen

Højtuddannede skaber dokumenteret vækst og udvikling. I mange små og
mellemstore virksomheder vil en medarbejder med længerevarende
uddannelse kunne tilføre ny viden, nye måder at anskue forretningen på og
hjælpe til med, at driften kører i det daglige. Denne oversigt med inspiration
giver gode ideer til, hvad en højtuddannet kan bidrage med i jeres
virksomhed.
I afdelingen Viden til Vækst i Jobcenter Aarhus hjælper vi gerne med at
rådgive jer, når jeres virksomhed overvejer at ansætte en ny medarbejder
eller blot ønsker at få løst afgrænsede opgaver. Efterfølgende udsøger vi
kandidater med udgangspunkt i, hvad netop jeres virksomhed har brug for.
KONTAKT Viden til Vækst på mail vtv@aarhus.dk

Kommunikation & Marketing

Når jeres virksomhed skal vinde kapløbet om kunderne, er den eksterne
kommunikation og markedsføring af afgørende betydning.
Der skal kommunikeres på forskellige platforme, som skal spille sammen.
Der skal tænkes i såvel skrevne materialer, visuelle udtryk og i mange tilfælde
også lyd- og billedkommunikation, og her kan I stå væsentligt stærkere med
en højtuddannet.
God kommunikation og markedsføring baner vejen for salget.
INSPIRATION TIL JOBFUNKTIONER
Synliggøre jeres virksomhed via målrettet markedsføring
Bruge sociale medier i den digitale kommunikation
Udvide kundesegmentet igennem websalg
Planlægning og udførsel af events
Styrke virksomhedens kommunikation internt og udadtil
Styrke virksomhedens miljøprofil og bæredygtighed via grøn
markedskommunikation
Public Relations
Grafik og design inkl. digital design
Key Account Manager.

HR, Administration & Jura

Der er stor efterspørgsel på de bedst kvalificerede medarbejdere, som skaber
nytænkning, fremdrift, resultater og vækst.
En højtuddannet medarbejder kan hjælpe jeres virksomhed med at løse
opgaver inden for HR, administration og jura.
Uanset om det er i en specialistrolle eller i en generalistfunktion, så kan en
højtuddannet medarbejder løse opgaverne forretningsorienteret og effektivt,
så det bidrager til virksomhedens drift og udvikling.
INSPIRATION TIL JOBFUNKTIONER
Rekruttering og personalejura
Personlig assistent
Koordination og planlægning
Afrapportering og analytiske opgaver
Trivselsundersøgelser
Intern kommunikation
Sagsbehandling
Projektstyring
Medarbejder- og lederudvikling
Rådgivning og vejledning om juridiske forhold.

Økonomi, Indkøb & Logistik

Løbende og kontinuerlig optimering og effektivisering af hele værdikæden,
inkl. udvikling af bæredygtige leverandørkæder bliver mere og mere et
strategisk afgørende arbejdsområde i mange virksomheder.
Som virksomhed opnår du størst mulig succes med en optimering af
konkurrenceevnen ved at håndtere din virksomheds vare- og
materialestrømme helt fra råvareleverandør til slutforbruger. Dette gøres
gennem Value Chain Management, samtidig med et fokus på Business
Intelligence ved at sikre en kontinuerlig analyse af interne data på salg,
indkøb og lager.
En højtuddannet kan bidrage til at tænke alle dele af din virksomhed ind i
analyser og finde områder, der med fordel kan optimeres, så besparelser kan
ses på bundlinjen, og så der tænkes bæredygtighed ind i hele værdikæden.
INSPIRATION TIL JOBFUNKTIONER
Effektivisering af hele værdikæden, inkl. bæredygtige leverandørkæder
Business Intelligence på salg, indkøb og lager
Samarbejde med leverandører samt andre samarbejdspartnere
Opgaver inden for økonomi, regnskab, budget og statistik
Indkøb af varer, forhandling af købsaftaler
Integrere funktioner så som ordrebehandling, salg, indkøb, lagerstyring og
økonomisystem i et ERP-softwareprogram
Nøglehandlinger via KPI'er og dermed optimere lagerværdi og bidrage til
at øge omsætningshastigheden.

IT, Support & Udvikling

Vi lever i en digital verden, hvor IT-medarbejdere er uundværlige. Der er
brug for kreative, systematiske og nytænkende IT-udviklere der opbygger og
vedligeholder IT-systemer og hjemmesider.
I de virksomheder, hvor der er meget fokus på den digitale kundeoplevelse,
er UX-ere (User Experience) vigtige, mens man i andre har stor opmærksom
på IT-sikkerhed, idet persondatabeskyttelse, beredskabsplaner og
produktionsovervågning har stor prioritet.
Visse virksomheder ansætter også IT-konsulenter, der agerer som bindeled
mellem forretningen, IT-driften og IT-leverandøren. Derved sikres en stabil
drift og en effektiv og kvalitetsbevidst levering af IT-services. Endeligt har alle
brug for IT-supportere, som har det daglige ansvar for vedligeholdelse og
drift at IT-systemer.
INSPIRATION TIL JOBFUNKTIONER
Frontend og backend udvikler
Webdesigner
App-udvikler
UX-designer
IT-konsulent
IT-sikkerhedsmedarbejder
IT-supporter.

Arkitektur & Byggeri

Hvis I søger nye kandidater til at arbejde på jeres tegnestue, ingeniør- eller
entreprenørvirksomhed, så har vi et antal kompetente og engagerede
kandidater med uddannelser som f.eks. arkitekter, bygningskonstruktører og
bygningsingeniører.
Nogle af kandidaterne er nyuddannede, og har derfor primært teoretisk og
praktisk erfaring med deres egne projekter. De skal derfor trænes i
samarbejde med kolleger, chefer, andre faggrupper samt kunden. De
kommer med den nyeste viden inden for området og har en stor lyst til
fortsat at lære og prøve teori af i praksis.
Der er også flere kandidater som har flere års erfaring og som straks kan
træde til og indgå i et team.
INSPIRATION TIL JOBFUNKTIONER & ARBEJDSOMRÅDER
Planlægning og udformning af bygninger samt design af møbler og
brugsting
Planlægning og udformning af landsdele, bydele, parker og haver
Restaurering og byfornyelse
Anlægsarbejde – nybyggeri eller renovering
Anlægsarbejde – brobygning, kloakering
Projektering og byggeledelse.

Science, Tech & Sustainability

Den teknologiske udvikling fortsætter, og inden for naturvidenskab, teknologi
og bæredygtighed er digitalisering, programmering og miljømæssige
strategier i højsædet – herunder FN’s 17 verdensmål. Bæredygtige, sociale og
miljømæssige løsninger er med til at fremme udviklingen til gavn for verden
og tillige fremtidssikre virksomhederne.
Inden for naturvidenskab og teknologi findes en bred vifte af kompetencer.
En højtuddannet kandidat løfter opgaver inden for blandt andet myndighedsbetjening, medicinalindustri, miljø samt agro- og fødevareområdet. Sammen
kan I udvikle virksomhedens vækststrategi, værdikæde og bæredygtige
produkter, så virksomheden fremtidssikret og I imødekommer de krav og
ønsker, der er fra fremtidens forbrugere og medarbejdere.
INSPIRATION TIL JOBFUNKTIONER
Udvikling af software og algoritmer
Kvalitetssikring og -kontrol
Rådgivning, faglig vejledning, undervisning og formidling
Produktudvikling og -optimering
Cirkulær økonomi, herunder vurdering af miljøbelastninger
Miljøcertificeringer – herunder ISO og Cradle to Cradle
Udvikling af koncept, vækststrategi og bæredygtige forretningsmodeller
Udvikling og implementering af strategier indenfor FN’s 17 verdensmål
Laboratoriearbejde og proteinoprensning
Statistiske beregninger og analyse
Fødevaresikkerhed, forarbejdning og analyse
Forbrugerformidling og analyser af forbrugeradfærd.

