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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 Værdien i uopfordret kontakt, da de fleste Jobopslag 
efterspørger flere års erfaring og ledelseskompetencer, og om BYPLANLÆGGER, som er et 10 ugers 

efteruddannelseskursus for akademikere. 

Vi håber, du vil finde dette nyhedsbrev relevant og spændende. God læselyst! 

 

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. 

Virksomhedspraktik og løntilskud: Find eller bliv inspireret til virksomhedspraktikker og løntilskud via 

Praktikportalen, som løbende opdateres med mulige jobåbninger inden for dit fagområde. Fordelen ved at 

etablere virksomhedspraktik og løntilskud er, at du får relevant erfaring, som du kan tilføje på dit CV, og du 

udvider dit netværk. Sidst men ikke mindst kan det være springbrættet til et fast job. 

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

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” fra marts til juni oven i din ledighedsperiode. Eksempel: Hvis du blev 

færdiguddannet i februar, kan du tilbyde løntilskud i august.  

 

De fleste jobopslag efterspørger flere års erfaring og ledelseskompetencer 

Hvad gør man så som nyuddannet bygningsingeniør? 

Ud af 112 opslåede jobs i dag i Midtjylland fandt vi kun en 

håndfuld, der rettede sig mod unge og knapt så erfarne 

jobsøgere. 

Derfor er det for tiden endnu vigtigere at nyuddannede bruger 

uopfordret kontakt og tilbud om virksomhedspraktik samt 

ansættelse med løntilskud i deres søgning. Kontakten kan tages 

ad flere kanaler og inkludere både mail, telefon og SoMe.  

D 

https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/selvbook-individuelle-samtaler-og-workshops/
http://www.jobnet.dk/
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/
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Skriv at du ønsker at samle relevant erfaring og at holde dine kompetencer ved lige ved at udvikle dem. 

Fortæl om din motivation for at kontakte dem. Ros virksomheden for det de gør særligt godt, og fortæl at de 

er særligt udvalgt. Stil åbne spørgsmål og få dem til at fodre dig med information, som du kan bruge til at 

forme dit tilbud om din assistance. 

Vær fleksibel i forhold til opgaver. Sig: ”Ja! Og så kan jeg jo samtidigt hjælpe jer med det her.” 

Skal du lige hjælpes i gang, så book webinaret ”Få succes med uopfordret kontakt til virksomhederne”. 

 

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 - Koden 
for december er: 2846. Kom i gang med Bisnode. 

 

BYPLANLÆGGER 

Den 6. april 2021 påbegyndes BYPLANLÆGGER, som er et 10 ugers efteruddannelseskursus for akademikere. 
Kurset henvender sig til dig, der er ledig og ønsker job i en kommune eller et rådgivningsfirma. 

Jobcenter Aarhus har, i samarbejde 
med Arkitektskolen, som udbyder og 
afholder kurset, oplevet stor succes for 
de færdige byplanlæggere, som 
efterfølgende er kommet hurtigt i job. 
Der har været rigtig positiv 
tilbagemelding på såvel kursus, 
praktikforløb som på de efterfølgende 
ansættelser, hvor byplanlæggerne har oplevet at indgå i spændende og udfordrende jobfunktioner. 

”Byplanlæggerkurset på 10 uger har givet mig de fornødne færdigheder og en god basisviden til at arbejde 
som byplanlægger. Samtidig var det nogle dygtige og inspirerende undervisere, der sammen med mine gode 
medkursister gjorde det til et spændende fagligt forløb.” - Emily Temple, arkitekt, kursusdeltager i 2018, nu 
ansat i Fredericia Kommune. 

Målgrupper og adgangskrav 

Arkitekter og beslægtede faggrupper med en relevant, lang videregående uddannelse på kandidatniveau kan 
deltage i kurset (det vil altid være kursusudbyderne på Arkitektskolen som træffer denne afgørelse). Du skal 
ansøge om deltagelse på kurset. Først skal du godkendes af Arkitektskolen, og dernæst skal Jobcenteret give 
sit tilsagn. Hold øje med Arkitektskolens og Jobcenter Aarhus’ hjemmeside for information om 
tilmeldingsfrist. 

Studieform 

Byplanlægger er et ti ugers fuldtidskursus med forberedelse. Undervisningen foregår på Arkitektskolen 
Aarhus, men kurset henvender sig til ledige fra hele landet. I kursets 6.-9. uge er du i et praksisforløb i en 
kommune eller i et privat rådgivningsfirma. Pladserne findes og fordeles af underviserne. Der må påregnes 
transport i forbindelse med praksis. Her vil du arbejde med en aktuel planlægningsopgave, som har relevans 
for det pågældende sted. Opgaven vil danne udgangspunkt for en fælles drøftelse og gennemgang i kursets 
sidste uge. Der udstedes kursusbevis ved gennemført kursus. Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte 
virksomhedskonsulent Lisbeth Kaae Holm på vtv@aarhus.dk (skriv Lisbeth Kaae Holm i emnefeltet). 

https://www.bisnode.dk/
mailto:vtv@aarhus.dk
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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 kvalifikationer og en 

introduktion. 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 introduktion: 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 

kvalifikationer, 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 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: I 1. kvartal af 2021 udbyder Jobcenter Aarhus diverse virksomhedsvendte 
forløb, som du kan læse mere om her, og som kan åbne din dør til det private erhvervsliv. F.eks. starter vi et 
nyt Potential in Action hold op den 25. januar. Du kan læse mere her om tilmelding til informationsmøde.  

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 foråret. 

Held med din jobsøgning og vi ønsker dig en glædelig jul og et godt nytår! 

https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/dine-muligheder/virksomhedsrettede-initiativer/potential-in-action/
https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/dine-muligheder/virksomhedsrettede-initiativer/potential-in-action/
https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/dine-muligheder/virksomhedsrettede-initiativer/viden-til-vaekst-job-som-akademiker-eller-hoejtuddannet-praktiker/kontakt-en-konsulent/
https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/dine-muligheder/virksomhedsrettede-initiativer/potential-in-action/
mailto:vtv@aarhus.dk

