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NYT fra kandidatbanken til dig, der søger job inden for 

indkøb, logistik og økonomi 

om konsekvens af COVID-19 er både økonomien og forsyningskæderne inden for mange brancher 
under pres. Det giver grobund for at tænke nyt og have logistik, indkøb og økonomi som strategiske 
fokusområder. Økonomi, logistik, ja hele værdikæden er og bliver centrale begreber for mange 

virksomheder. En supply chain's robusthed, dvs. evnen til at håndtere risici 
og konstante forandringer i markeder, er vigtigere end nogensinde før. 
Spørgsmålet er, om din karriere kan passe ind i det, evt. også i forhold til 
den grønne omstilling, som Dansk Industri lægger vægt på. 

Med nyhedsbrevet ønsker vi, bl.a. via vores kontakt med virksomheder og 
information fra medierne, at give dig inspiration til at nå dine jobmål. I 
dette nyhedsbrev lægger vi særligt vægt på den transformation, som visse 
dele af erhvervslivet oplever som konsekvens af COVID-19. Derudover 
kommer vi med konkrete bud på, hvor du kan finde yderligere information 
og målrette din jobsøgning. 

Du modtager dette nyhedsbrev, da du er med i Jobcenter Aarhus’ kandidatbank for indkøb, logistisk og 
økonomi. 

 

Få et gratis medlemskab af Dansk Indkøbs- og Logistikforum 

Helt evident er det, at dansk erhvervsliv vil stå med mange 

udfordringer i den kommende tid, som også vil åbne for nye 

muligheder. Direktør for Dansk Indkøbs- og Logistikforum (DILF), 

Søren Vammen, udtaler sig om tendenser i kølvandet af COVID-

19. Han peger overordnet på 2 tendenser: 

1. Krisen forstærker og accelererer det, der var i forvejen. For 

eksempel: 

• Den næste store bølge bliver digitalisering af indkøbs- og 

logistikfunktionerne, og vi er ikke i førertrøjen i Norden. Der 

er store værdier at hente her. 

• Robotter overtager i stigende grad de manuelle data/indkøbsopgaver. 

• Big Data får endnu større vigtighed som strategisk beslutningsgrundlag, bedre forecasting etc. 

2. Risikostyring er mere end nogensinde kommet på dagsordenen. Dette kommer til udtryk ved: 

• En gennemgang af forsyningskæderne med fokus på risiko – herunder near-shore sourcing, hvor man 

trækker (dele af) sin sourcing tættere på sine afsætningsmarkeder. 
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• At RiskManagement, som man kender det fra for eksempel forsikringsbranchen, vil vinde indpas, også på 

indkøbs-/leverandørområdet. 

• At værdikædens robusthed i mange tilfælde vil ’vinde over’ effektivitet. 

I forhold til fremtidens jobs inden for Indkøb og Logistik, peger Søren Vammen på 3 områder: 

• Tunge analytikere, der formår at levere databaserede beslutningsoplæg. 

• ’Robot-trænere’, der konstant arbejder med at forbedre indkøbsrobotterne. 

• Relationship Managers, der arbejder med at håndtere og styrke relationerne i samarbejdet – for 

eksempel set i lyset af CSR. 

Hvis du er interesseret i at følge udviklinger 

og tendenser på indkøbs- og logistikområdet, 

så tilbyder Dansk Indkøbs- og Logistikforum 

et gratis medlemskab, mens du er ledig. Du 

skal blot følge linket her. 

 

Coronakrisen giver nye muligheder for jobsøgende 

Som konsekvens af COVID-19 fremgår det af medierne, at virksomhederne må transformere. En af de 
virksomheder, jobcentret samarbejder med, og som optræder anonymt her af konkurrencehensyn, har hidtil 
udelukkende serviceret b2b-markedet, altså solgt serviceydelser til andre private virksomheder, har qua 
corona-krisen øjnet nye forretningsmuligheder hos offentlige kunder. 

Igennem flere år har virksomheden haft omfattende handel og repræsentation i Kina. Via et større netværk 
af leverandører og kontaktpersoner var det oplagt at tilbyde hjælp med at skaffe værnemidler til de trængte, 
danske myndigheder. Derfor har virksomheden de seneste 4 måneder, udover den normale forretning, 
sørget for, at store mængder af værnemidler er kommet fra Kina til Danmark. 

Virksomheden overvejer en permanent satsning på det nye forretningsområde, og den har derfor søgt efter 
profiler, der har viden og eventuelt erfaring med, hvordan offentlige kunder varetager deres indkøb. Profiler 
der har viden om Statens og Kommunernes Indkøbsaftaler (SKI), eller hvordan de private sundhedsfaglige 
virksomheder køber ind (tandlæger, læger, klinikker). 

Andre virksomheder ønsker at digitalisere yderligere og sikre, at 
virksomheden har en mere direkte kontakt til deres kunder. Et 
andet område er en større opmærksomhed på sourcing af varer fra 
nærområderne. 

Krisen giver derfor nye muligheder! Prøv at find frem virksomheder, 
der står over for transition, kig efter nye indkøbs- og 
afsætningsmønstre. Er der mulighed for disruption i forhold til 
markedet, kunder, afsætningskanaler, kontaktmetoder? Hvor kan 
du med din baggrund og dine kompetencer være med til at gøre en 
forskel? 

Bisnode kan være et sted at starte, når du søger information om 
virksomheder. Læs mere herunder. 

 

Bisnode - Kend virksomheden, før du søger jobbet 

Det kan være en stor fordel at få et større kendskab til den virksomhed, hvor du søger job. Bisnode - Navne, 
Numre, Erhverv er en erhvervsdatabase med nøgleinformationer om danske virksomheder, som du har 
mulighed for at bruge som jobsøgende i Aarhus Kommune. Med Bisnode kan du søge på branche, geografi, 
vækst med mere, og du kan se virksomhedernes regnskaber flere år tilbage. 

https://www.dilf.dk/dk/bliv-medlem/medlemskaber/
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Lad os tage udgangspunkt i den ovenfor beskrevne vækstvirksomhed, som vil afsætte værnemidler i 
Danmark. Vi søger efter de virksomheder, som sælger farmaceutiske artikler i Aarhus Kommune/Østjylland. 
Branchekoden for engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler er 464610. Koden finder du via Virk, 
eller ved at skrive en virksomhed, du kender, ind i Bisnodes søgefelt. 

Når du kobler branchekoden med Aarhus Kommune, giver det 
24 virksomheder, som er involveret i "Engroshandel med 
medicinalvarer og sygeplejeartikler". 

Du kan også vælge at søge i en radius i forhold til godt én times 
transport, og så får du 76 virksomheder. Du kan nu dykke ned 
i den enkelte virksomhed og se om den vækster, hvordan 
ejerstrukturen er, hvem kontaktpersonerne er med mere. Når 

du søger uopfordret, kan du også bruge Bisnode til at gøre dig klogere på en specifik branche eller finde 
beslægtede virksomheder i forhold til, hvor du allerede har erfaring. 

For at komme på Bisnode, skal du logge ind med månedens kode, som du får via kontakt til Jobcenter Aarhus. 
Brugernavn: jobsoeg og kode for juli: 9637 

 

Selvom vi skal holde afstand, kan du sagtens komme tættere på virksomhederne! 

Bliv klogere på dine jobsøgningsværktøjer og -strategier fra 
din egen stue. Jobcenteret har en række webinarer, og der 
kommer løbende flere til. Aktuelt kan du melde dig til 
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. 

Du booker et webinar på samme måde som en samtale på jobcenteret, eller som du tidligere har booket 
workshops. Webinarerne varer cirka en til to time(r). Der kommer løbende webinarer, så hold øje med Jobnet 
for at øge dine muligheder for at komme tættere på dit næste job. 

Virksomhedsvendte initiativer: Jobcenter Aarhus tilbyder også diverse virksomhedsvendte tilbud, som kan 
åbne din dør til det private erhvervsliv. Indsatsen med virksomhedspraktik og løntilskud er startet igen. Se 
praktikportalen eller vær din egen virksomhedskonsulent og brug virksomhedspraktikken 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. 

Kontaktoplysninger: Skriv til Viden til Vækst på vtv@aarhus.dk, att. ”Kandidatbank indkøb, logistik og 
økonomi.” 

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

https://indberet.virk.dk/integration/ERST/Branchekode
http://erhverv.nnmarkedsdata.dk/
https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/dine-muligheder/virksomhedsrettede-initiativer/potential-in-action/
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.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/praktikportalen/praktikportal-hvis-du-er-hoejtuddannet/
mailto:vtv@aarhus.dk

