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KORT OM VIA UNIVERSITY COLLEGE
FAKTA:

– Ca. 18.500 studenterårsværk (STÅ) 

– Ca. 20.000 kursister i efter- og 
videreuddannelsesaktiviteter 

– 2.100 medarbejdere  (administration 750, forskning og 
uddannelse 1350) 

– Budget 2018: 1,7 mia. kr. 

– 15 adresser med aktiviteter i regionen (ca. 40 adresser før)

– Flere uddannelsesniveauer 
– primært mellemlange videregående uddannelser

– 8 campusser i syv campusbyer
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AFTRYK PÅ VERDEN 



linje(r)/ord i overskriften ved at 
markere teksten 

fonten 

for at hoppe 
mellem niveauer 

Mening

Bæredygtighed

Ansvar og aftryk

Plads til fejl og læring

Vi uddanner til praksis sammen med praksis

VIAs vision
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AFTRYK PÅ VERDEN 

Organisering i VIA



DPU-baggrund

Mest oplagte stillinger i VIA
- Timelærer (ofte afgrænset tidsperiode)
– Adjunktstillinger  Lektor

Andre stillinger:
– Forskerstillinger
- Administrative stillinger



Hvor har VIA DPU-ansatte?

Bredt fordelt på uddannelserne. 

Flest adjunkter med DPU-baggrund:

Læreruddannelsen og pædagoguddannelsen

Færrest adjunkter med DPU-baggrund:

De privatrettede uddannelser (Storytelling, Design, Business, Engineering, 
Byggeri)

Få DPU-ansatte i forskningsområdet, EVU-området og det administrative 
område fx: kommunikation, kvalitetsafdelingen, studieadministration.



Adjunkt i VIA

Generelt stillingsindhold for adjunkter

– Undervisning og opgaver forbundet med undervisning
– Udvikling og koordinering af uddannelsens tilrettelæggelse
– Kvalitetssikring i samarbejde med kolleger i teams
– Forsknings- og udviklingsaktiviteter – både interne og eksterne
– Tværgående/tværfagligt samarbejde 
– Øvrige udviklingsopgaver/projekter

Adjunktplan: Sikre en fordeling af opgaver, som gør det muligt for adjunkten at 
opnå lektorgodkendelse. Lektorgodkendelse skal opnås senest efter 4 år.
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– Alle stillinger annonceres på VIAs hjemmeside 
og på jobnet

– Alle ansøgninger behandles elektronisk

– Kandidater udvælges til samtale ud fra fastlagte 
kriterier i job-annoncen samt deres evne til at 
skrive sig ind i stillingen.

– Der gennemføres samtaler med gennemsnitligt  
4-5 kandidater pr. stilling.



Ansøgning og CV
Kort fremadskuende ansøgning (maks1 side). 

Brug overskrifter og klar struktur. 

Undersøg jobbet – ring og stil spørgsmål –målret ansøgningen

Motiveret CV

- Tilpas uddybende med fokuspå kompetencer/resultater

- Vigtigt: Der er en fin balance mellem for meget og for lidt

CV

Ser tilbage

Ansøgning 

Serfremad

Tag evt. afsæt i skabeloner ift. 
opsætningen–men sørg for at 
målret indholdet!



Aktivering af netværk

Fra studerende til arbejdsmarked:
Min vej…

Kaffeaftale / netværk med en gammel 
bekendt i Mercuri Urval.


Motiveret ansøgning


Ansættelse i studiejob


Job



Skriv et relevant speciale

Empirisk funderet speciale er godt, hvis man vil have job i uddannelsessektoren.

Muligheder i VIA:
- Samarbejdsaftaler med specialestuderende
- Adgang til data / empiri / feltstudier

Overvej:
– Hvad vil du gerne lave, når du er uddannet?
– Hvilke arbejdsopgaver kunne du tænke dig?
– Kan du vinkle dit emne, så du får noget af den viden, eller de kompetencer, 

du skal bruge i det job, du gerne vil have?



Uopfordrede ansøgninger

– Brug uopfordrede ansøgninger i forhold til det private erhvervsliv

– Brug IKKE uopfordrede ansøgninger i forhold til offentlige arbejdspladser
Men brug gerne netværk her!

VIA University College behandler ikke uopfordrede ansøgninger, da vi som offentlig institution skal slå vores 
stillinger op. Derfor kan vi desværre ikke videreformidle de uopfordrede ansøgninger, vi får ind, til organisationen.

Vi anbefaler i stedet, at du følger med i opslåede stillinger på vores hjemmeside www.via.dk/om-via/job eller på 
www.jobnet.dk - og at du søger stillingerne gennem vores rekrutteringssystem. Er der et stillingsopslag, der 
passer din faglige profil, håber vi at høre fra dig. 

Du har også mulighed for at oprette en jobagent, så du får stillingsopslag, der passer til din profil, tilsendt på mail.

http://www.via.dk/om-via/job
http://www.jobnet.dk/


Se og opsøg mulighederne

Over halvdelen af de små og mellemstore private virksomheder ved ikke, hvad 
kandidater fra universitetetkan.

Mange studerende er dårlige til at forklare, hvordan de kan omsætte deres 
teoretiske viden i praksis.


