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NYT fra kandidatbanken til dig, der søger job inden for 

Science&Technology, Miljø og Bæredygtighed 

elkommen til nyhedsbrevet for kandidatbanken for Science og technology – miljø og 

bæredygtighed. Så er det blevet december, og nyhedsbrevet er klar igen. Denne gang præsenterer 

vi dig for Janus og Marie, som begge har været i praktik; på to helt forskellige måder, men begge 

med stor succes. I casen om Janus får du også et kig på Lead The Talent og et par gode ord med på 

vejen fra strategi- og ledelsesudvikler René Husum om det at tænke sin naturvidenskabelige 

baggrund ind i en kontekst, hvor du måske slet ikke havde set den blomstre. Janus giver selvfølgelig 

også sine råd med til andre naturvidenskabelige kandidater, der går med overvejelser om en praktik og/eller 

løntilskud.  

Vi highlighter også lige de virksomhedsrettede forløb, vi har start på i 2021’s første måneder – tjek det ud. 

Måske er der også noget for dig! God læselyst! 

 

Når naturvidenskaben supplerer det kommercielle, sker der ting og sager 

Et projektforløb gennem Lead The Talent blev vejen ind i 

laboratorieudstyrsvirksomheden Frisenette for molekylærbiologen Janus. I 

virksomheden er hans faglighed blevet udfordret, suppleret, løftet og er 

indgået på måder og i roller, han ikke anede, den kunne. Og hans CV er blevet 

rigere på kvalifikationer og ikke mindst oplevelser og erfaring med både 

teamarbejde, snitflade til andre fagligheder og konkrete resultater. 

Efter at være blevet færdig som molekylærbiolog i slutningen af 2016, havde 

32-årige Janus Dam Adler egentlig fundet en, med egne ord, ok jobvej som 

ufaglært. Men da han igen havnede i ledighed og fik tilbudt muligheden for 

deltagelse på et Lead The Talent-forløb, fik han pludselig mulighed for at få sin 

højt specialiserede faglighed i spil på en helt ny måde hos virksomheden Frisenette. 

”Det har været en helt vanvittig positiv oplevelse at få lov at bruge min faglighed til at tænke kommercielt på 

vegne af en virksomhed. Det har givet mig et indblik i de mange andre interesser, som er en del af en 

virksomhed, hvor alle fagligheder jo i sidste ende skal bidrage til bundlinjen i større eller mindre grad,” 

fortæller Janus. Han er netop nu i den sidste fase af forløbet hos Frisenette, som blandt andet laver 

laboratorieudstyr. 
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Naturvidenskabelig optimering 

Sammen med tre andre kandidater med naturfaglig baggrund er han kommet med optimeringsforslag til 

afsætning af et nyt produkt på et nyt marked for Frisenette, og han har blandt andet skulle tænke i, hvilken 

information om produktegenskaber- og indholdsstoffer, virksomhedens sælgere har behov for at have med 

ud til salgsmøder. 

”Det har i den grad givet mig noget på CV’et at få min uddannelsesbaggrund i brug på den her måde og få 

forståelse for, hvilke roller min faglighed egentlig kan indgå i. Nu kan jeg se mig selv i helt andre titler, end 

jeg før har tænkt på at søge mod, så det har helt klart givet mig en uvurderlig erfaring at arbejde sammen 

med både de andre kandidater og ikke mindst virksomheden, så jeg er glad for, at jeg takkede ja til forløbet,” 

siger Janus Dam Adler. 

Store fordele for virksomhed og kandidat 

Og netop mindsettet med at kunne bruge sin faglighed på nye måder ved 

at blive kastet på dybt vand i en virksomhed med en konkret udfordring, 

er en af de mange fordele, René Husum kan fremhæve for kandidater, 

der har mod på at afprøve sig selv. Han er strategi- og ledelsesudvikler i 

sit eget konsulentfirma Changemovers og har gennem sit samarbejde 

med Frisenette rådgivet Lead The Talent-kandidaterne gennem deres 

forløb, ligesom han har hjulpet Frisenette med at rekruttere de 

naturvidenskabelige kandidater. 

”Det giver så god mening at trække naturvidenskabelige profiler ind og 

løse den her case hos Frisenette og i det hele taget at tænke på, om ens 

virksomhed kan have gavn af en naturvidenskabelig profil. De stiller nogle vigtige spørgsmål til virksomheden, 

processerne og produkterne, som en virksomhed i den grad kan drage nytte af,” fortæller Rene Husum. 

Han fortsætter: ”Kandidaterne får øje på nye sider af og snitflader til deres egen faglighed og kan bevare 

deres vigtige, tunge faglighed og samtidig se sig selv være med til at udvikle og spotte potentialer, som netop 

de ser, fordi de har den her faglighed med sig. De får den perfekte variation mellem mange typer af opgaver,” 

slutter Husum. 

Janus Dam Adlers råd til naturvidenskabelige kandidater: 

• Se at komme i gang med at opnå konkret erfaring – vi bliver nemt uattraktive, når vi ikke har noget 

konkret på CV’et 

• Opsøg selv muligheden for praktik eller løntilskud, så du kan komme ud og få en hverdag på en 

arbejdsplads 

• Tænk i, hvordan dine kompetencer kan bruges i en virksomhed og fortæl virksomheden, hvad du kan 

gøre for netop dem 

• Udvid din søgning på titler, når du leder efter relevante jobs 

• Benyt dig af tilbud om virksomhedsrettede forløb, hvor du kan komme i praktik 
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Praktik? På en portal? Jo, hold lige øje med vores praktikportal 

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

Den 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. Derudover er der en praktikportal, hvis du søger ansættelse inden for det offentlige som 
højtuddannet. 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. Du må tælle Corona-perioden med i din 
ledighedslængde. Se praktikportalen. 

 

Jobcentret har altid flere aktuelle 
virksomhedsrettede forløb 

Jobcentret har løbende spændende virksomhedsvendte forløb 
ligesom Lead The Talent, som Janus fortalte om i artiklen. 
Forløbene kører forskudt, så der er ofte noget relevant i gang, 
der matcher din profil. Vælg med omtanke blandt mulighederne 
– du kan nemlig kun få et af forløbene, så vi er sikre på, at der er 
plads til alle interesserede. 

Aktuelle forløb i første kvartal af 2021: 

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

event. 1. forløb: Infomøde 13. januar. Start: 18. januar. 2. forløb: Infomøde 24. februar. Start: 1. marts. 

Potential in Action: 12 ugers forløb. Infomøde 13.+14. januar. Start: 25. januar. Lead the Talent: 12 ugers 

forløb. Infomøde 2. februar. Start: 24. februar. Camp Future: 10 uger inkl. praktik. Infomøde 8. februar. Start: 

24. februar. Se oversigten over alle jobcentrets virksomhedsrettede forløb for højtuddannede her. 

 

So-Me blev Maries vej til en praktik som biolog i Guldborgsund Kommune – og 

måske mere end det 

”Nu kender jeg i hvert fald 10 arter” 

Et Instagramopslag fra Den Danske Naturfond gav den nyuddannede biolog Marie Bernhoff Bay lyst til at 

hjælpe med naturgenopretning i Guldborgsund Kommune. Under sin virksomhedspraktik har hun travet 

naturruter tynde, artsbestemt markplanter, oprettet vandhuller og siddet i byggemøder med Hede Danmark. 

I opslaget på Instagram læste Marie, at Den Danske Naturfond samarbejder med kommunen om 

naturgenopretning, og da der var navn på en chef, tøvede hun ikke længe, men ringede og præsenterede sig. 

To dage senere sidder hun i møde med chefen, og kun halvanden uge senere starter hun i praktik. 

https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/praktikportalen/praktikportal-hvis-du-er-hoejtuddannet/
https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/dine-muligheder/virksomhedsrettede-initiativer/viden-til-vaekst-job-som-akademiker-eller-hoejtuddannet-praktiker/
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”Jeg har aldrig været særlig god til planter på studiet”, siger Marie og 

griner: ”Men i min praktik er jeg gennem en uge hver morgen trukket i 

gummistøvlerne for at indsamle både almindelige og sjældne planter, 

der lever på de 15 marker, jeg fik tildelt”. 

De fire ugers praktik var grundigt planlagt, inden Marie startede, så hun 

under opholdet kom til at arbejde med så forskellige ting, som at forklare 

hr og fru Jensen hvad biodiversitet er til at lave et notat om udpining af 

landbrugsjord på Sydfalster, hvor hun forinden læste en masse litteratur 

fra EU's Life Project. 

”Det fungerer godt, selvom vi er midt i corona-pandemien, for jeg får lov 

at møde ind, når jeg ikke lige er i marken. Jeg har heldigvis også en 

mentor, der har lavet en prioriteret liste med opgaver, de gerne vil have 

mig til at løse. Meningen er, at jeg skal lave forarbejdet, som de kan 

arbejde videre ud fra”, siger Marie, der bestemt vil tilbyde Guldborgsund 

Kommune at arbejdede deltids efter praktikken, der snart slutter. ”De er meget positive, så nu må vi se”, 

siger den energiske biolog. 

Marie kommer selv fra Sydsjælland oprindeligt, men hendes forældre har sommerhus ved 

Guldborgsundegnen. 

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 finder først sted en gang i det nye år, når anbefalinger fra 
Beskæftigelsesministeriet gør det muligt. Indtil da foregår de telefonisk og via Teams. Du kan vælge et 
webinar i stedet for selvbook samtale. 

Tak fordi du læste med – rigtig god jul og godt nytår til dig fra os! 

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 foråret! 

 

mailto:vtv@aarhus.dk

