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NYT fra kandidatbanken til dig, der søger job inden for 

arkitektur & byggeri 

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 kan du bl.a. læse om Temperaturen i byggebranchen lige nu & Geografisk 
mobilitet i din jobsøgning. God læselyst! 

Temperaturen i byggebranchen lige nu 

Coronaen går nu ind i den tolvte måned og er noget, vi taler om 

dagligt, og som mange er påvirket af på forskellig vis; også når 

man er ledig og måske synes, der kan være langt mellem 

jobbene. 

I denne udgave af vores nyhedsbrev giver vi en status på, 

hvordan vi ved jobcentret oplever, at det påvirker 

byggebranchen. 

Når vi er i dialog med virksomhederne inden for branchen, oplever vi en rimelig fortrøstningsfuldhed, men 

der er ingen tvivl om, at det er blevet sværere for virksomhederne at se langt ud i fremtiden. I efteråret 2020 

og starten af 2021 har vi på jobcentret oplevet, at virksomhederne fortsat er interesserede i 

virksomhedspraktik og løntilskud, samtidig med vi også har rekrutteret til ordinære ansættelser inden for 

branchen. 

Kigger vi på ledighedstallene for alle tre faggrupper (arkitekter, bygningskonstruktører og 

bygningsingeniører) i forhold til samme tid sidste år, så kan vi se, at tallene ligger på nogenlunde samme 

niveau i Aarhus Kommune som sidste år. Derfor oplever vi gode muligheder for bredt at få job inden for 

byggebranchen i Aarhus. Så husk at spørge til hvordan vi potentielt kan hjælpe dig i din jobsøgning ved næste 

møde med jobcentret. 

Corona-krisen præger stadig jobmarkedet, og den måde vi arbejder på ved Jobcenter Aarhus. Derfor afholdes 

samtalerne med jobcentret fortsat telefonisk eller via teams. Som alternativ til samtalerne har du mulighed 

for at vælge webinarer, som du kan booke på www.jobnet.dk, hvor du også booker individuelle samtaler. 

Geografisk mobilitet i din jobsøgning 

Måske har du hørt det før, når du har været i dialog med os, men geografisk mobilitet, og det, at du har øje 

for mulighederne uden for Aarhus Kommune, kan være en vigtig del af din jobsøgningsstrategi. 

Aarhus er en uddannelsesby for både arkitekter, bygningskonstruktører og bygningsingeniører, så derfor er 

udbuddet af nyuddannede inden for området væsentlig større, end når du bare bevæger dig lidt uden for 

kommunen.  

D 

https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/selvbook-individuelle-samtaler-og-workshops/
http://www.jobnet.dk/
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Bor du i Højbjerg og får job i Lystrup, så vil du hurtigt skulle bruge 

30-45 minutter på transport for at komme igennem byen. 

Prøver du at omsætte det til, hvor du ellers kan søge hen, så vil 

du hurtigt opdage, at du på den samme tid kan komme til 

Horsens eller Silkeborg. 

Husk, at undersøge hvad der sker inden for branchen. F.eks. er 

der flere tegnestuer, der åbner eller har åbnet afdelinger i 

Odense i løbet af 2020. Bl.a. Erik Arkitekter, Sweco og 

H+Arkitekter. Når man bygger nye afdelinger op, opstår der 

gode muligheder; også for nyuddannede. 

Virksomhedspraktik og løntilskud 

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.  

Med henvisning til den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen er alle praktikker på praktikportalen 

digitale og som hjemmearbejde. Den delvise suspension fungerer indtil videre frem til 15. april 2021. 

Læs mere om virksomhedspraktik og løntilskud  og brug virksomhedspraktik og løntilskud 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. Hvis arbejdsgiver har spørgsmål til 
udfyldelse af ansøgning i Vitas kan jobcentrets virksomhedsservice kontaktes på 87134111. 

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 nøgle-
informationer om danske virksomheder, som du har mulighed for at 
bruge som jobsøgende i Aarhus Kommune. For at komme på Bisnode, 
skal du logge ind med månedens kode:  Brugernavn: jobsoeg - Få 
password hos jobcentret. Kom i gang med Bisnode. 

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! 

Virksomhedsvendte initiativer: I 2. kvartal af 2021 udbyder Jobcenter Aarhus diverse virksomhedsvendte 
forløb, som du kan læse mere om her, og som kan åbne en dør til det private erhvervsliv. 

Tak fordi du læste med! Du er altid velkommen til at kontakte Viden til Vækst på vtv@aarhus.dk, att. 
”Kandidatbank Arkitektur og byggeri”, hvis du har spørgsmål til nyhedsbrevet. 

Næste nyhedsbrev kommer til sommer. Held og lykke med din jobsøgning og vi ønsker dig et 
dejligt forår! 

https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/praktikportalen/praktikportal-hvis-du-er-hoejtuddannet/
https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/loentilskud-og-praktik/virksomhedspraktik/
https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/loentilskud-og-praktik/loentilskud-i-privat-virksomhed/
https://www.bisnode.dk/
https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/dine-muligheder/virksomhedsrettede-initiativer/
mailto:vtv@aarhus.dk

