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NYT fra kandidatbanken til dig, der søger job inden for 

IT-branchen 

u modtager dette nyhedsbrev, fordi du er med i Jobcenter Aarhus’ kandidatbank for IT.  Nyhedsbrevet 

er den første af sin slags fra Jobcenter Aarhus indenfor IT-branchen. Med brevet forsøger vi at 

målrette relevant information indenfor IT til dig, der søger job inden for branchen. 

I denne udgave sætter vi i en undersøgelse fokus på den øgede  digitalisering hos særligt små og mellemstore 

virksomheder. Undersøgelsen er sammenkoblet med spørgsmålet omkring virksomhedernes fremtidige 

behov for akademisk arbejdskraft. 

I nyhedsbrevet vil vi løbende have fokus på cases fra erhvervslivet, såsom konkrete spots på virksomheder 

og fortællinger fra virksomhedspraktikker. Læs i denne udgave om IT-konsulentvirksomheden Epico, som 

med stor succes hjælper ledige i job. 

Du vil i denne og de kommende nyhedsbreve desuden finde gode råd, tips og tricks til jobsøgningen samt 

information om vores nyeste tilbud. Blandt andet er indsatsen med virksomhedspraktik og løntilskud 

kommet i gang igen. Se praktikportalen, som altid indeholder mange praktikker inden for forskellige aspekter 

af IT. Både praktik og løntilskud kan sætte gang i dit CV, give dig relevant erfaring og udvide dit netværk. For 

mange bliver det et springbræt til et fast job. 

God læselyst! 

 

Øget digitalisering er blevet et endnu vigtigere vilkår for at drive virksomhed 

Fortalt af virksomhedskonsulent ved 

Jobcenter Aarhus, Jeanette Lyck Smidemann 

Ved Jobcenter Aarhus er vi mange 

virksomhedskonsulenter, som dagligt er i 

kontakt med en bred vifte af virksomheder. Vi 

opsøger hele tiden ny viden og rekrutterer 

mange nye medarbejdere, herunder særligt 

til små og mellemstore virksomheder. Denne 

kontakt til virksomhederne har vi oprethold 

under hele COVID-19-nedlukningen af 

Danmark. Konsekvenserne af COVID-19 har 

varieret en del, hvor nogle virksomheder har 

været hårdt ramt, mens andre har holdt sig stabilt. Og så er der også nogle, der har oplevet positiv fremgang 

i både efterspørgsel og omsætning. 

D 

https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/praktikportalen/praktikportal-hvis-du-er-hoejtuddannet/
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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 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 forve ntning 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. 

Med andre ord er det nu, at du, som tilmeldt vores IT-kandidatbank og de med kompetencer, du besidder, 
har en særlig fordel. Denne skal du udnytte samt ikke mindst vise og formidle til virksomhederne. Har du 
brug for vejledning i processen, så book en samtale ved Jobcenter Aarhus. 

 

IT-konsulenthus skaber jobs: ”Vi skaber en fremtid for den nye generation”  

Ved Jobcenter Aarhus har vi et tæt 

samarbejde med IT-konsulenthuset Epico, 

som holder til i både Aarhus og København. 

Vi har i løbet af det sidste år, flyttet elleve 

kandidater fra ledighed til fast job takket 

være Epico. Det er vi både glade for og stolte 

af. Processen er sådan, at du som ledig med 

interesse for IT-branchen screenes af en af 

de ansvarlige virksomhedskonsulenter fra jobcentrets IT-kandidatbank, og har du kvalifikationerne formidles 

kontakten videre til Epico, som tager over i processen herfra. Som Epico selv fortæller: 

”I EPICO NextGen skaber vi et netværk af professionelle IT-profiler, der får muligheden for at danne grobund 

for deres fremtidige karriere. Samtidigt er vi en tæt partner til alle IT-tunge virksomheder i hele Danmark, 

der kan drage nytte af samme netværk. Dermed får virksomhederne opfyldt deres behov for at få højt 

kvalificerede talenter ind i deres forretning. 

https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/selvbook-individuelle-samtaler-og-workshops/
https://epico.dk/
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Vores NextGen kandidater tæller både nyuddannede og dem med flere års erfaring. Fælles for dem alle er, 

at de som oftest har en bachelor eller kandidatgrad, som IT-ingeniør, datalog, eller anden relevant 

uddannelse, og excellerer indenfor softwareudvikling, datascience, UX eller lignende.  De repræsenterer 

dermed næste generation af udviklingsværktøjer og er de kommende topudviklere indenfor hver deres 

niche. 

Vi ser jobcentret som en stor mulighed for at tiltrække nogle dygtige IT-profiler, som med vores hjælp, får 

muligheden for at knække koden til det første eller næste job.” 

Kontakt Jobcenter Aarhus ved Sonay Sevindik på yso@aarhus.dk og hør mere. 

 

Det digitale møde: Book din næste 

workshop som webinar! 

COVID-19 har affødt en masse problematikker, men også nye 

muligheder og tilgange til andre måder at arbejde på. Som 

noget nyt, er vi på Jobcenter Aarhus også begyndt at tilbyde 

vores workshops som webinarer. Den 25. maj gik vi i luften 

med det første webinar om jobsamtalen, som var fuldt 

booket, til trods for, at der på daværende tidspunkt ikke var 

krav om deltagelse i møder via jobcentret. 

Afholdelse af møder og workshops som webinar via Microsoft 

Teams har således 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. Den digitale mødeform kan derfor i en vid 

udstrækning bruges og anbefales, hvilket en af de første deltagere på webinaret i jobsamtalen, Sisse Pernille 

Lynggaard Jensen fortæller her: 

”Det var bestemt ikke en hindring, at mødet foregik digitalt. Det var tværtimod rart at kunne deltage 

hjemmefra og sidde i egne omgivelser, uden at gå glip af noget ved ikke at forlade sit eget hjem eller have 

webinaret kørende mens man henter sig en kop kaffe i køkkenet.  

Et webinar på 1-1,5 time er intenst med en masse brugbar viden, og det endte faktisk ud i 2-3 siders noter 

efterfølgende. Jeg gik også straks ind på Jobnet efter webinaret var slut og kiggede efter flere webinarer at 

deltage i. Jeg kan klart anbefale at deltage i webinarer, og særligt hvis man er ny i jobsøgningen, så er der 

masser af gode input at få og lære.” 

Du kan booke dit næste webinar på Jobnet, hvor du normalt booker samtaler. 

Tak fordi du læste med! Næste nyhedsbrev kommer til efteråret. God sommer! 

mailto:yso@aarhus.dk

