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NYT fra kandidatbanken til dig,  

der søger job inden for kommunikation,  

marketing, journalistik og grafisk design 

u modtager dette nyhedsbrev, fordi du er med i Jobcenter Aarhus’ kandidatbank for kommunikation og 

marketing. Et nyhedsbrev med cases og info om Jobcenter Aarhus’ tilbud, inspiration samt tips & tricks til 

dig som jobsøgende. 

Corona-krisen har ikke sluppet sit greb i jobcentrets måde at arbejde på. Samtalerne er stadig telefoniske eller online 

via Teams, og der er kommet flere webinarer. Fælles samtaler med jobcentret og A-kassen foregår online via Teams. 

Alle virksomhedsrettede kursustilbud foregår også online i øjeblikket, indtil statsministeren giver grønt lys. 

Læs i dette nyhedsbrev om Kristina Kongsgaard, som fik sit første job efter at have været på det intensive kursus 

Google Succes Online Digital Koordinator. Om Daniel Hejselbæk, der fik overbevist arbejdsgiver om, at han skal tage 

en kandidat i stedet for en bachelor, som der stod i stillingsopslaget.  

 

Kursus i digitale værktøjer  

banede vejen for første job 

Den nyuddannede Kristina Havbo Kongsgaard var ikke et 

sekund i tvivl om, at kurset Google Succes Online Digital 

Koordinator ville få hende til at stå stærkere som 

jobsøgende.  

Hun søgte kurset, og tre intensive uger fulgte. Forløbet 

blev rundet af med en Matchmaking event, hvor 

virksomheder og kandidater skulle jobspeeddate. 

”Jeg havde glædet mig til Matchmaking 11. marts i 2020, hvor jeg bl.a. skulle møde softwarevirksomheden ReMoni. 

Men så lukkede hele landet ned, og Matchmaking blev aflyst. Jeg ringede til ReMoni og holdt løbende kontakt i den 

periode, hvor jobcentret hverken måtte lave praktikker eller løntilskud”, fortæller Kristina, der har en bachelor i 

kommunikation fra DMJX – i folkemunde kaldet Journalisthøjskolen. 

Lige så snart der blev lukket op igen, startede Kristina i tre måneders løntilskud, hvor hun skulle overbevise 

virksomheden om, at de havde brug for en medarbejder til at løse opgaver inden for kommunikation og marketing. 

Det lykkedes, og hun blev ordinært ansat i Skanderborg virksomheden, hvor hun blev eneste medarbejder i den 

funktion. 

”Min oplevelse var, at det gjorde mig mere attraktiv over for arbejdsgiverne, at jeg selv havde valgt at tage et kursus, 

der gjorde mit CV endnu skarpere”, lyder det fra den 27-årige Kristina Havbo Kongsgaard. 
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Jobcentret har en række virksomhedsvendte forløb 

Jobcentret har løbende spændende kursusforløb, som retter sig mod det private erhvervsliv. Lav lidt research og find 

et forløb, som matcher din jobsøgning og karriere. Google Succes Online Digital Koordinator er blot et af dem. 

Aktuelle forløb i første halvår af 2021: 

Google Succes Online Digital Koordinator: 3 ugers intensivt kursus med virtuelt infomøde og Matchmaking event.  

- To forløb i 2. kvartal 2021: 1. forløb: Infomøde 7. april. 2. forløb: Infomøde 19. maj. 

Fokus på det usynlige jobmarked: 5 dage 

Potential in Action: 12 ugers forløb 

Lead the Talent: 12 ugers forløb  

Camp Future: 10 uger inkl. virksomhedspraktik 

Se oversigten over alle jobcentrets virksomhedsrettede forløb for højtuddannede her. 

 

 

Giv mig tre måneder til at bevise mit værd 

Den nyuddannede David Hejselbæk Jessen fik en dag en opringning fra Jobcenter 

Aarhus, hvor en virksomhedskonsulent gjorde ham opmærksom på, at der var et 

spændende job på et bureau, som han burde søge. 

”Jeg gik straks i gang med at lave en ansøgning til bureauet Aveo, og her gjorde jeg 

opmærksom på, at jeg var blevet anbefalet at søge af en konsulent på jobcentret. Det 

viste sig at være en god idé, da direktøren opfattede det som solid rygdækning til min 

profil, fortæller den 26-årige David Hejselbæk Jessen, der kom til samtale på stillingen. 

Han havde en oplevelse af, at direktøren var lidt tilbageholdende, fordi han var 

højtuddannet og dermed ville gøre tingene for komplekse i forhold til kundernes behov. Bureauet var vant til at 

ansætte folk med en bacheloruddannelse, da kompleksiteten i arbejdsopgaven passer til profiler med det 

uddannelsesniveau. 

”Jeg brugte mine Google certificeringer til at vise ham, at jeg virkelig ville jobbet”, lyder det fra den nyuddannede 

David, der har en kandidat i Corporate Communication fra Aarhus BSS. 

Han valgte at bringe løntilskud i spil, fordi det gav ham tre måneder til at bevise, at det han manglede i erfaring, blev 

opvejet af lysten og evnen til at lære. Han sendte en mail 3-4 timer efter jobsamtalen, hvor han takkede for en god 

samtale. Hans håb var, at direktøren huskede ham frem for de andre, han havde haft til samtale i løbet af dagen. 

Resultatet taler for sig selv. David blev indkaldt til en 2. samtale. 

”Jeg ved, at løntilskud var det, der gjorde, at han turde at tage en chance ved at ansætte en uden erfaring. Jeg er 

også ret sikker på, at min erfaring fra studiepraktikker kom mig til gode – her kan jeg nævne kundekontakt fra min 

tid hos YouSee og projektledelse fra min tid hos TDC”, lyder det fra en tilfreds kandidat, der har udsigt til at blive 

fastansat sidst i marts. 

Efter en uge fik David sine egne kunder, og efter en måned var han i stand til at tjene sin egen løn hjem til bureauet.  

 

3 ting, du kan overveje som dimittend 

1. Udfordr arbejdsgiveren, hvis du ikke helt lever op til stillingsbeskrivelsen med fx erfaring – husk erfaring fra 

studietiden også tæller 

2. Overvej om virksomhedspraktik og løntilskud kan købe dig tid til at vise arbejdsgiver, hvad du kan 

3. Følg op, hvis du har haft en god jobsamtale – sig tak i en mail eller connect på LinkedIn med en kommentar 

https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/dine-muligheder/virksomhedsrettede-initiativer/
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DIVERSE INFO: 

Praktikportalen for højtuddannede 
Afdelingen Viden til Vækst har to portaler, som omtaler virksomhedspraktikker og løntilskud inden for det private og 

offentlige. Du kan også selv finde en spændende virksomhed og lave aftale om praktik og løntilskud.  

Vær opmærksom på, at løntilskud kræver 26 ugers ledighed, eller at du er enlig forsørger eller over 50 år. Corona-

perioden tælles med i din ledighedslængde. Se praktikportalen 

 

Book et webinar  
Følg med her, hvor du kan se alle webinarer for højtuddannede, som kan bookes i stedet for en samtale. 
 
 

Bisnode 
Som ledig kan du gratis bruge databasen BISNODE, som indeholder tusindvis af virksomheder. Du skal logge ind med 

månedens kode. Brugernavn: jobsoeg. Få password hos jobcentret. Kom godt i gang med Bisnode. 

 

Fysiske samtaler i jobcentret 

Du skal først møde op, når anbefalinger fra Beskæftigelsesministeriet igen gør det muligt. Du vil få besked i e-boks. 

Indtil da foregår samtaler telefonisk eller via Teams. Du kan vælge et webinar i stedet for selvbook samtale. 

 

Du er altid velkommen til at kontakte Viden til Vækst på vtv@aarhus.dk, att. ”Kandidatbank  
Kommunikation & Markedsføring”, hvis du har spørgsmål til nyhedsbrevet. 

Tak fordi du læste med. Næste nyhedsbrev kommer til sommer.  

https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/praktikportalen/praktikportal-hvis-du-er-hoejtuddannet/
https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/selvbook-individuelle-samtaler-og-workshops/
https://www.bisnode.dk/
mailto:vtv@aarhus.dk

