
NYT fra kandidatbanken til dig, der søger job inden for 

Science, Technology and Sustainability 

elkommen til nyhedsbrevet for kandidatbanken for Science, Technology and Sustainability. Nu er 

det blevet forår, og vi er klar med nyheder til dig, der er medlem af vores kandidatbank. 

Vi har talt med Virksomhedskonsulent Martin Kjær, der fortæller, hvorfor og hvordan 

virksomhedspraktik kan give mening for netop dig. Vi interviewer også miljøingeniør Morten 

Karstein Jensen, der er i virksomhedspraktik i forbindelse med Camp Future-forløbet. Camp Future 

og alle vores øvrige aktuelle virksomhedsrettede forløb får du også en oversigt over, så du kan tjekke, om der 

måske også er noget for dig. God læselyst! 

 

Virksomhedspraktik giver direkte værdi – både for dig og for virksomheden 

Virksomhedskonsulenterne ved Jobcenter Aarhus 

arbejder hver dag på at rekruttere til ordinære jobs, 

virksomhedspraktikker og løntilskudsstillinger. Her 

fortæller virksomhedskonsulent Martin Kjær, 

hvorfor det giver mening at benytte sig af 

virksomhedspraktik. 

”Med en virksomhedspraktik får du muligheden for 

at gøre dit CV endnu mere tiltrækkende. 

Arbejdsgivere ser nemlig meget positivt på 

praktikker. De fleste arbejdsgivere anerkender, at 

selv i en kort ansættelse laver man vigtigt arbejde, 

og de vil derfor se en praktik på samme måde, som de vil se på en kort projektansættelse (se Ballisagers 

Rekrutteringsanalyse).  

En praktik viser også over for en kommende arbejdsgiver, at du er motiveret for at komme i gang. At du har 

modet og lysten til at tage fat. Og derfor giver det absolut mening at sætte praktikken på dit CV. Praktikker 

viser nemlig, at du holder dig aktivt i gang og , og at du vedligeholder og opdaterer dine kompetencer. 

Samtidig får du en gylden mulighed for at udvide dit professionelle netværk, hvilket er vigtigt, når du søger 

arbejde, ligegyldigt om det er opslået eller uopfordret.  

V 

https://ballisager.com/rekrutteringsanalyse/
https://ballisager.com/rekrutteringsanalyse/


Hvis du er nyuddannet, giver praktikken dig også en føling med, hvad det vil sige at være ude på 

arbejdsmarkedet. Mange virksomheder bruges praktik som et led i en onboarding-proces; især de små 

virksomheder. Det er derfor, vi sommetider kalder en virksomhedspraktik for en ”fireugers jobsamtale”, hvor 

I gensidigt får set hinanden an både personligt og fagligt, fordi du får sat dine kompetencer i spil og får 

afklaret, ’er det den her vej, jeg skal gå?’. Efter endt forløb kan du kalde ansættelsen for en projektansættelse 

på CV’et.” 

 

Rammerne for en praktik er ret simple 

A: Få lavet en ansøgning i Vitas.bm.dk sammen med virksomheden. Sørg her for, at I er enige om 

præmisserne, også i forhold til, hvad der skal ske efter endt forløb. Sørg også for, at ansøgningen i Vitas er 

godkendt, før I starter forløbet. Godkendelsen sikrer, at forsikringen af dig som kandidat er på plads under 

praktikken. 

B: En god ide er at få lavet praktikken som et lille projekt. Så har du en bunden opgave man kan starte op og 

afslutte i løbet af de fire uger. På den måde er det nemmere for arbejdsgiveren at se, hvordan man arbejder 

og skaber progression i selve projektet. Ydermere har man noget, man kan vise frem efterfølgende. Både hos 

praktikstedet, men også andre steder hvor man søger job. 

C: Praktikken løber over 4 uger. Vi ser helst, at det er med en fuldtidsansættelse, fordi de fleste skal ud i 

fuldtidsstillinger alligevel. Ydermere giver det mere tid til at shine. Men man kan dog undtagelsesvist aftale 

mulighed for praktik med mindre end 37 timer ugentligt. 

D: Der er ingen løn fra virksomheden under et praktikforløb. Man får sine dagpenge af a-kassen. Dette 

betyder så også, at man stadigvæk skal holde sig jobsøgende og logge ansøgninger i sin joblog hver uge. 

 

Praktik? På en portal? Jo, hold lige øje med vores praktikportal 

Jobcenter Aarhus har en praktikportal med stillinger rettet mod højtuddannede i Aarhus Kommune.  

Praktikportalen opdateres næsten dagligt og indeholder både 

virksomhedspraktikker og løntilskud. Faktisk er der to portaler: En 

inden for det private erhvervsliv, som ofte bugner med praktikker 

inden for kommunikation og marketing, men som også har 

stillinger i de fleste andre sektorer, herunder selvfølgelig 

naturvidenskabelige praktikker. Det er klogt at tjekke ind med 

jævne mellemrum, for så snart virksomhedskonsulenten, der står 

bag den enkelte praktik, har fundet kandidater nok, bliver opslaget 

taget ned. 

Du er også meget velkommen til selv at finde den praktikplads, du drømmer om ved selv at kontakte en 

virksomhed og aftale en praktik eller løntilskud. Kontakt vores hovednummer, hvis du har spørgsmål, mens 

du udfylder ansøgningsblanketten sammen med virksomheden. Vær opmærksom på, at løntilskud kræver 26 

ugers ledighed, eller at du er enlig forsørger eller over 50 år.  

 

 

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


”Det er en meget konjunkturfølsom branche” 

En dag i oktober 2020 blev cand.oecon. og miljøingeniør Morten 

Karstein Jensen ringet op af Jobcenter Aarhus. Her blev han tilbudt at 

deltage i et informationsmøde om projektet Camp Future. Han havde 

da været ledig i nogle måneder, siden han blev færdig som ingeniør i 

sommeren 2020. ”Ja”, sagde Morten til Jobcentrets 

virksomhedskonsulent Morten Schwennesen. 

I dag har Morten Jensen allerede to funktioner i 

konsulentvirksomheden Kouno, hvor han nu er i løntilskudsansættelse. 

Han laver modellering af grundvand i forbindelse med 

spildevandssystemer og udarbejder oversvømmelseskort, som er en 

del af klimatilpasningen på et projekt i Randers. Morten er også 

uddannet økonom, før han blev ingeniør, så derfor bruger Kouno ham 

også til at skrive ansøgninger for forsyningsselskaber, der har behov for 

tillæg til den økonomiske ramme, de er underlagt. 

”Vi var ni, der blev færdige som miljøingeniører i sommeren 2020. To valgte at læse videre på en 

kandidatuddannelse,” fortæller Morten og fortsætter: ”Nu er vi fire, der er kommet i job eller løntilskud. Men 

den der med, at alle ingeniører er i arbejde, holder ikke. Når der er krise, er ingeniører nogle af de første, der 

mærker det. Det er en meget konjunkturfølsom branche. I øjeblikket er selv erfarne ingeniører ledige på 

markedet, fordi de er blevet fritstillede. Der er ikke mange opslåede job inden for projektering og 

modellering, og når de bliver slået op, foretrækker virksomhederne dem med meget erfaring”. 

Da Miljøstyrelsen i Ringkøbing slog en stilling op, kom der 184 ansøgere. Morten var iblandt dem og kom ikke 

til samtale. 

”Her konkurrerer jeg med biologer, agronomer og ingeniører med mange års erfaring. Der er brug for folk 

med viden om miljølovgivning, og her har biologer et klart forspring”. 

Morten ser tilbage på forløbet hos Camp Future, hvor han blev 

hængende efter infomødet. 

”Det, der tiltrak mig, var, at de fortalte om en anden måde at skrive 

ansøgninger på, der skaber værdi for virksomheden. Der er en 

virksomhed derude, som har en konkret problemstilling, en udfordring 

de ikke selv har tid til at tage fat på”. 

Morten havde fra starten udset sig Kouno som det gode match, og 

efterhånden som kurset skred frem, gik det op for ham, hvad de mente 

med værdiskabelse. Camp Future består af 6 ugers undervisning, 

hvorefter der er fire ugers praktik i en virksomhed. Som økonom 

kender Morten til en del af teorien, men modellen med at opsøge data 

om en virksomhed, analysere deres behov med udgangspunkt i casen, gav så meget mere mening for Morten 

end et enkeltstående kursus.  

Det trak ud med at få interviewet i hus, for Morten har travlt. ”På en skala fra 1-10, hvor travlt har du?”, 

spørger vi ham. ”Jeg vil nok sige 9 lige nu. Jeg er blevet kastet ud i nye opgaver og har travlt. Men det er 

dejligt”. 



Jobcentret har altid flere aktuelle virksomhedsrettede forløb 

Jobcentret har løbende spændende virksomhedsvendte forløb.  

Aktuelle forløb i forår/sommer 2021:  

6/4-11/6: Byplanlægger  

7/4-1/7: Lead the Talent  

12/4-26/5: GDPR-koordinator & Persondataspecialist  

12/4-29/4: Google Succes Online  

12/4-2/7: Potential in Action  

15/4-28/5: International Graduate  

19/4-25/6: Camp Future  

26/4-4/6: Officelab - netværk dig til dit næste job  

Se oversigten over alle jobcentrets virksomhedsrettede forløb for 

højtuddannede her. 

 

Book vores webinarer og bliv klogere hjemmefra 

Under selvbook kan du se alle vores webinarer. Du kan komme vidt omkring hjemme fra din sofa og opnå 

viden om freelance-livet, om CV’et, om LinkedIn, jobsamtalen eller noget helt andet, der kan bringe din 

jobsøgning videre. Book webinarerne som supplement til de personlige samtaler med din jobkonsulent. 

 

RELEVANT INFO:  

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 er fortsat erstattet af telefoniske eller virtuelle samtaler. Dem booker du via 

selvbook, hvor du også kan booke vores mange spændende webinarer 

Tak fordi du læste med! 

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

 

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