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NYT fra kandidatbanken til dig, der søger job inden for 

indkøb, logistik og økonomi 

elkommen til efterårets nyhedsbrev for medlemmer af kandidatbanken for indkøb, logistik og 
økonomi. Ved at trække på vores erfaringer fra egne rekrutteringer inden for området, vores tætte 
kontakt med forskellige virksomheder og vores konstante ajourføring på området fra diverse medier, 
håber vi at give dig inspiration til din fortsatte karriere og jobsøgningsproces. 

I dette nyhedsbrev vil vi fokusere på, hvordan du kommer tættere på virksomhederne og dermed kommer 
tættere på job. Mere konkret vil vi komme med mulige indgangsvinkler til vejen til dit kommende arbejde, 
og vi vil også præsentere dig for nogle af de tilbud, vi sidder inde med ved Jobcenter Aarhus, som vi håber, 
kan understøtte dig i din jobsøgningsproces. 

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er med i Jobcenter Aarhus’ kandidatbank for indkøb, logistisk og 
økonomi. God læselyst! 

 

Kom tættere på virksomhederne - 

Kom tættere på job 

Jobcenter Aarhus og kandidatbanken for indkøb, 

logistik og økonomi kan hjælpe med at kvalificere 

din proces mod at komme i arbejde. Vi vil gerne 

samarbejde med dig, så du kommer tættere på 

virksomhederne, kommer i dialog med din 

branche og dermed i job. 

Hvad gør Jobcenter Aarhus, og bestyrerne af 

kandidatbanken for indkøb, logistik og økonomi, 

for at få dig tættere på virksomhederne? 

Vi besøger virksomhederne, afdækker deres behov for nye kompetencer og screener egnede kandidater. 

Vores virksomhedskonsulenter tilknyttet kandidatbanken for indkøb, logistik og økonomi har et godt 

virksomhedsnetværk inden for området og opsamler løbende viden om mulighederne. 

Vores samarbejde med virksomheden DinGæld 

Et konkret eksempel er virksomheden DinGæld, som har en fast virksomhedskonsulent i Jobcenter Aarhus 

tilknyttet, da de har erfaring med, at vi kan tilbyde gode og relevante kandidater. DinGæld er en virksomhed, 

der hjælper private kunder med at få deres økonomi på rette spor igen. DinGæld er vækstet gennem den 

senere tid, og Jobcenter Aarhus har indtil videre fået tre kandidater ansat i ordinære stillinger. 
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Et job som rådgiver hos DinGæld kræver, udover de rette kvalifikationer inden for økonomi gennem 

eksempelvis en uddannelse som finansøkonom, også alsidige personlige kompetencer. Du skal som rådgiver, 

både være nærværende og empatisk over for bekymrede kunder med ondt i økonomien og samtidig agere 

kontant og løsningsorienteret over for kreditorer med henblik på at få nogle gode aftaler i stand til gavn for 

den enkelte kunde. DinGæld lægger også vægt på personlige kompetencer som ansvarlighed og 

handlingsparathed. Derudover er motivation naturligvis altafgørende. 

Personlige kompetencer er ikke i sig selv målbare. De folder 

sig først ud i mødet med andre, og når de sættes ind i en 

kontekst hos en virksomhed. Derfor har vejen for vores 

kandidater til et ordinært job hos DinGæld været via en 

praktik med et efterfølgende løntilskudsjob. Formålet har 

været at afdække, om kandidaten matcher jobfunktionen, 

for til sidst at munde ud i en ordinær ansættelse. Vores 

virksomhedskonsulent i jobcentret har enten screenet 

udbuddet af kandidater ud fra Jobnet-CV’er,  

LinkedIn-profiler og via telefonopkald, eller er blevet 

kontaktet af en jobkonsulentkollega, som har screenet 

kandidaten under en personlig samtale. 

Hvad kan du som kandidat gøre for at komme tættere på de virksomheder, vi samarbejder med? 

Du bør målrette dit materiale til branchen (jobnet-CV, LinkedIn-CV, m.m.) og i handling vise din motivation 

ved at ringe til virksomheden med relevante spørgsmål. 

Hvad kan du selv gøre for at komme tættere på branchen, interessante virksomheder og jobåbninger? 

Prioritér at sætte dig godt ind i branchen, hvis du er nyuddannet, eller sørg for at holde dig opdateret, hvis 

du har brancheerfaring. Hvad fokuserer branchen eller de enkelte virksomheder aktuelt på, og hvad giver det 

af muligheder? 

Bliv klogere på branchen ved at bruge LinkedIn som et aktivt redskab. Følg virksomheder, søg på 

brancheforeninger, relevante emner (via hashtags) eller grupper. Eksempelvis grupperne ”Ambassadører for 

grønne indkøb”, ”Økonomiportalen” eller ”Salg, indkøb, marketing -jobåbninger”. 

Vær nysgerrig over for virksomheder og andres karrierer. Gå til events inden for branchen eller bliv en del af 

et professionelt netværk. Læg en strategi for personlige møder eller kom tættere på virksomhederne via et 

telefonopkald. Vær din egen virksomhedskonsulent og brug virksomhedspraktikken som en strategi til at 

komme helt ind i virksomheden og tættere på job. 

 

Sæt dig bedre i spil i forhold til et job 

Modsat mange faguddannede er de fleste stillingsbetegnelser 

og ansættelser for akademikere mere diffuse og alsidige. Mange 

jobtitler dækker over de samme typer opgaver, hvorfor der i 

rekrutteringer er mere fokus på løsning af konkrete opgaver og 

kompetencer. Derfor er det altafgørende, at du som jobsøgende 

er skarp på dine kompetencer, samt at du kort og præcist kan 

forklare, hvordan du konkret skaber værdi hos en virksomhed. 

For mange jobsøgende, især dimittender, kan dette være en udfordring, men her kan en virksomhedspraktik 

være et godt redskab. 
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Mulighed for tilskudsordninger 

En virksomhedspraktik kan være med til at afklare, hvordan 

du omsætter dine akademiske kompetencer til noget 

håndgribeligt, som virksomhederne kan relatere til, idet du 

som praktikant får hands on-erfaring med arbejdsopgaver, 

projekter og lignende inden for den ønskede branche.  

Ved små- og mellemstore virksomheder er praktikkerne 

mange gange med til at skabe nye ansættelser og 

jobfunktioner i organisationen. Mange af de forløb, som 

igangsættes hos Jobcenter Aarhus, ender i et job; enten i 

samme virksomhed eller gennem det nye netværk, du har 

opbygget. 

Hos Jobcenter Aarhus har vi en praktikportal, hvor vi har 

samlet virksomhedspraktikker for akademikere og 

professionsbachelorer. Portalen bliver opdateret flere gange 

om ugen, så sørg for at tjekke den løbende. Du finder den her. Via linket kan du se, hvordan du søger 

praktikkerne. 

Hver 14. dag afholder vi et webinar om praktikportalen, som du kan tilmelde dig via Jobnet. Til dette webinar 

får du også inspiration til, hvordan du selv kontakter virksomheder uopfordret. Når du tage kontakt til en 

virksomhed, skal du så vidt muligt kunne skitsere for virksomheden, hvilken værdi du vil kunne tilføre i løbet 

af de 4 uger, som virksomhedspraktikken maksimalt kan vare. Læs mere om virksomhedspraktikker her. 

 

Virksomhedsvendte forløb 

Jobcenter Aarhus tilbyder også diverse virksomhedsvendte tilbud, som kan 
åbne din dør til det private erhvervsliv. Et eksempel er Camp Future, som 
indeholder seks ugers uddannelse inden for forretningsudvikling og 
projektstyring, efterfulgt af fire ugers virksomhedspraktik med 
implementering af udarbejdet løsningsforslag. 

Hver kandidat arbejder med sin egen case med løbende understøttelse af 

konsulentbureauet Nobiles’ undervisere. De udbudte cases omhandler ofte 

marketingstrategier, procesoptimering, dataanalyse eller kvalitetssikring i en 

mindre eller mellemstor virksomhed. Læs her om, hvordan Camp Future kan 

blive din vej i arbejde. 

 

Tak fordi du læste med! Du er altid velkommen til at kontakte Viden til Vækst på vtv@aarhus.dk, att. 
”Kandidatbank indkøb, logistik og økonomi”, hvis du har spørgsmål til nyhedsbrevet. 

Næste nyhedsbrev kommer omkring nytår! 

Fem gode grunde til virksomhedspraktik:  

• En genvej til job 

• Erhvervserfaring direkte til CV-et 

samt nye kompetencer og 

færdigheder 

• Ny energi og motivation til din 

jobsøgning 

• Udvidelse af netværk og 

relationer så du gør dig bemærket 

• Kendskab til ny branche eller 

virksomhed 

 

https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/praktikportalen/praktikportal-hvis-du-er-hoejtuddannet/
https://www.aarhus.dk/media/30953/din-genvej-til-job-via-virksomhedspraktik.pdf
https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/dine-muligheder/virksomhedspraktik/
https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/dine-muligheder/virksomhedsrettede-initiativer
https://www.campfuture.dk/portfolio/livsstilsindkoeberen-fik-aal-paa-krogen/
mailto:vtv@aarhus.dk

