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NYT fra kandidatbanken til dig, der søger job inden for 

IT-branchen 

elkommen til nyhedsbrevet for IT-kandidatbanken. Med brevet forsøger vi at målrette relevant 
information indenfor IT til dig, der søger job inden for branchen. I denne udgave kan du læse om nye 
IT-relaterede kurser, som Jobcenter Aarhus tilbyder i samarbejde med steder som Aarhus BSS og 
kursusvirksomheden Itucation. Øget fokus på GDPR i virksomhederne gør sig gældende i mange 

stillingsopslag. Derfor er netop dette et af de udbudte kurser. Læs endvidere om hvordan videoansøgninger 
kan benyttes i jobsøgningen. God læselyst! 

 

Dekan: ”Det er en rigtig god showcase i en svær tid” 

Digitalisering er et ord, som er blevet forstærket under 

corona-pandemien. Jobcenter Aarhus har siden januar 2020 

udbudt det seks uger lange kursus Digital Innovation i 

samarbejde med Aarhus BSS. Det første hold blev afsluttet i 

februar samme år, lige inden landet lukkede ned grundet 

corona, mens andet hold sluttede i november 2020. Tredje 

hold starter i september 2021. Trods den svære tid ser 

dekan Thomas Pallesen fra Aarhus BSS det som en god 

showcase, og fremhæver det tætte samarbejde mellem 

uddannelsesinstitutionen, kommunen og erhvervslivet som 

et plus. 

”Jeg synes, det er en rigtig god showcase i en svær tid og med et godt formål,” fortæller dekanen og 

fortsætter: ”I øjeblikket er arbejdsmarkedet rigtigt udfordret, ikke mindst for de mange dygtige dimittender, 

der kommer ud fra universiteterne. Så kurset er efter min mening et godt eksempel på, at når gode kræfter 

slår sig sammen, så kan vi godt påvirke situationen til det bedre.” 

Trods corona-nedlukninger har de ledige formået at sælge deres kompetencer ind på arbejdsmarkedet. Janni 

Filt Kristensen, afdelingsleder i Center for Akademikere og Professionsbachelorer under Jobcenter Aarhus, er 

tilfreds med de foreløbige resultater, der viser, at omkring 45 procent af deltagerne fra det første forløb 

enten var i fast job eller i job med løntilskud et halvt år efter kursets afslutning. Herudover var 13 procent af 

deltagerne i gang med en virksomhedspraktik. 

”Det første hold afsluttede jo deres forløb på det værst tænkelige tidspunkt. De havde sidste kursusdag 21. 

februar, og fra 14. marts blev alle aktiviteter sat på hold. Så ingen måtte komme ud i hverken løntilskud eller 
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virksomhedspraktik. Men til trods for det ser det faktisk helt okay ud, når vi ser på, hvor mange der er kommet 

i job sidenhen,” uddyber hun. 

”Noget af det sværeste som nyuddannet er at omsætte kompetencer, så de bliver mere virksomhedsrettede. 

Omvendt har virksomhederne ofte svært ved at sætte ord på, hvad de mangler. Så vi taler nogle gange om 

en dobbelt blindhed på området,” forklarer Filt Kristensen og fortsætter: ”Derfor kan vi også se, at hvis vi 

giver akademikerne mere håndværksbaserede værktøjer og en praktisk indsigt i, hvad man arbejder med ude 

i virksomhederne, hvilket dette kursus giver, så er det lettere at sælge deres kompetencer derude.” 

 

”Jeg fik placeret mig på min chefs radar” 

Valer Gammelby Dragos er uddannet i Multimediedesign og 
kommunikation ved Erhvervsakademi Aarhus og arbejder i dag ved 
softwarevirksomheden Unity Studios i Aarhus. Virksomheden 
arbejder med udvikling af virtual og augmented reality (VR og AR) 
samt interaktive installationer. Her fortæller Valer om sin vej ind i 
virksomheden, som gik gennem en virksomhedspraktik og løntilskud. 

Hvordan skaffede du dig virksomhedspraktikken ved Unity Studios? 

”Først fik jeg sat en samtale i stand med dem, selvom de ikke ledte 
efter nye medarbejdere på det tidspunkt. Jeg foreslog, at vi kunne 
mødes og lære hinanden at kende. Senere foreslog jeg så en 
praktikplads, så de kunne se, hvordan jeg arbejder.” 

Hvad har du lært under forløbet, og hvilke nye kvalifikationer har du fået? 

”Jeg lærte om forskellige VR- og AR-teknologier. Men vigtigst af alt lærte jeg medarbejderne at kende og fik 
placeret mig på min chefs radar! Målet var at være en af de første, han ville kontakte, hvis der skulle komme 
en jobåbning.” 

Hvad har du gjort for at blive ansat i virksomheden? 

”I løbet af min løntilskudsperiode sørgede jeg for at involvere mig så meget som muligt i det projekt, jeg sad 
med, så jeg kunne finde måder at være nyttig på og forbedre projektet.” 

Har du nogle råd til dem, der overvejer, om de skal komme i praktik eller løntilskud? 

”Jeg synes, at virksomhedspraktik og løntilskud er en god måde at gøre sig bemærket på. Værktøjer som disse 
hjælper også arbejdsgiveren, så det er en win-win-situation. Du skal ikke tænke det som gratis arbejde for 
virksomheden. Din potentielle faglige udvikling og deres økonomiske stabilitet er langt vigtigere.” 

Hvilke af de kvalifikationer, du havde før du startede i praktikken, har efterfølgende vist sig mest nyttige? 

”Jeg har tidligere arbejdet over 5 år med Unity3D-spilmotoren, som virksomheden bruger som deres primære 
værktøj. Det var en stor fordel.” 

Hvilke kvalifikationer inden for IT er mest brugbare ved en virksomhed som Unity Studios, samt hvad 
manglede du og blev oplært i først på jobbet? 

”Vi arbejder meget med virtuelle repræsentationer af objekter fra den virkelige verden, så der er brug for en 
masse 3D-softwareviden. I mine tidligere job har jeg brugt 3D-motoren til udvikling af mobilspil, så jeg havde 
brug for at få erfaring med forskellige VR- og AR-platforme.” 
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Video som ansøgningsmateriale 

Souade Nadia Braikia er uddannet i Intercultural Marketing. Som led i sin uopfordrede jobsøgning lavede 

hun en kort COVID-19-aktuel video om sig selv, som har åbnet op for både kaffemøder og jobsamtaler. Her 

fortæller hun om, hvordan man selv kan komme i gang med at lave sin egen ansøgningsvideo. 

Min oplevelse med at sende video som ansøgningsmateriale har kun været positiv. Responsen på mine 

ansøgninger er højere, og jeg oplever, at arbejdsgivere ser det som værende utroligt værdifuldt at få et mere 

direkte førstehåndsindtryk af ansøger. Ved at sende video som ansøgningsmateriale har jeg opnået flere 

samtaler og formået at skabe et stærkere og bedre indtryk af mig selv som kandidat. 

Jeg foreslår, at man starter med at svare på nogle spørgsmål, som skal danne rammerne for indholdet af 

videoansøgningen. Disse spørgsmål kan for eksempel være: 

1. Hvad synes jeg er spændende ved dette felt? 

2. Hvordan vil jeg løse opgaverne? 

3. Hvilken erfaring har jeg allerede, som kan bruges i jobbet? 

Herunder uddannelse, arbejdserfaring, projekter - men hold dig 

til det vigtigste! Resten kan de finde i dit CV. 

Dette kan du gøre, hvis du synes, det er svært at komme i gang, 

men husk på at en videoansøgning stadig skal indeholde dét, 

som du synes er vigtigt at få med til netop dén stilling, du søger. 

Hvor kreativ behøver jeg være? 

Det kommer jo helt an på jobbet, hvem du selv er, virksomheden osv. Du behøver hverken at danse, lave 

jokes eller gøre et eller andet helt vildt ud af boksen. Hvis du vælger at bruge video som ansøgningsmateriale, 

så gør det på en måde, der er komfortabel for dig og repræsenterer den autentiske person, som arbejdsgiver 

alligevel kommer til at møde. 

 

Et samarbejde mellem Itucation og Jobcenter Aarhus sætter fokus på IT-
kompetencer hos ledige akademiker  

Kurset GDPR-koordinator & persondataspecialist klæder dig på til at arbejde som GDPR-koordinator, 
sikkerhedskoordinator og lignende. Uddannelsen giver dig faglige kompetencer indenfor arbejdet med 
implementering og vedligeholdelse af en virksomheds databeskyttelse og dennes overholdelse af 
databeskyttelsesreglerne. 

UDDANNELSEN VARER 6 UGER OG BESTÅR AF: 

• 6 ugers uddannelse med undervisning 5 dage om ugen. 

• 1-2 case studies - en virksomhed kommer og fortæller om GDPR implementering og compliance i 
praksis. 

• Målrettet jobsøgning og 1:1 karrieresparring. 
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HVEM KAN DELTAGE? Du kan deltage, hvis du er bachelor eller kandidat, og du er registreret som ledig 
dagpengemodtager hos Jobcenter Aarhus. Kurset har været så efterspurgt, at pladserne er fyldt på det 
aktuelle kursus, men der forventes nyt forløb efter sommerferien. Læs mere om GDPR-koordinator & 
persondataspecialist i denne folder. Kontakt Jobkonsulent Morten Schreiber Holmgaard, mail 
vtv@aarhus.dk, ”Att. Morten Schreiber Holmgaard”. 

 

Python Programmering – fra begynder til Pythonista 

Python er de seneste år blevet utroligt populært som 
alternativ til traditionelle programmeringssprog. Det er et 
let lettilgængeligt programmeringssprog med en bred 
anvendelse og er et godt værktøj til at arbejde med 
komplekse modeller og dataanalyser. 

På kurset vil du lære at udvikle og skrive koder, arbejde med 
basic testing, programmering styles, framework, 
dictionaries og Pythons avancerede features. Du vil blive 
undervist i de mest centrale værktøjer og biblioteker, der 
anvendes af Python. 

UDDANNELSEN VARER 6 UGER OG BESTÅR AF: 

• 6 ugers uddannelse med undervisning 5 dage om ugen (digitalt). 

• Målrettet jobsøgning og 1:1 karrieresparring. 

• Tests efter det 4. modul. 

• Kurset foregår på dansk, men kursusmaterialet er både på dansk og engelsk. 

HVEM KAN DELTAGE? 

• Det anbefales, at du har dybdegående erfaring i brug af pc, Windows og internet samt har en 
grundlæggende forståelse for programmering, udvikling eller MathLab. 

• For at deltage i kurset skal du være enten bachelor eller kandidat (IT og naturvidenskabelige fag), og 
være registreret som ledig dagpengemodtager hos Jobcenter Aarhus. 

• Kurset har været så efterspurgt, at pladserne er fyldt på det aktuelle kursus, men der forventes nyt 
forløb efter sommerferien. 

Læs mere om kurset på Itucations hjemmesiden. Kontakt Virksomhedskonsulent Ilona Kongsgaard, mail: 
vtv@aarhus.dk, ”Att. Ilona Kongsgaard”. 

Tak fordi du læste med! Du er altid velkommen til at kontakte Viden til Vækst på vtv@aarhus.dk, att. 
”Kandidatbank IT”, hvis du har spørgsmål til nyhedsbrevet. Næste nyhedsbrev kommer til sommer!   

https://www.aarhus.dk/media/59357/gdrp-koordinator.pdf
https://www.aarhus.dk/media/59357/gdrp-koordinator.pdf
https://www.itucation.dk/kurser-for-ledige/machine-learning-inkl-python/
mailto:vtv@aarhus.dk

