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NYT fra kandidatbanken til dig, der søger job inden for 

arkitektur & byggeri 

u modtager dette nyhedsbrev, fordi du er med i Jobcenter Aarhus’ kandidatbank for arkitektur & 
byggeri, og fordi du søger job som arkitekt, bygningskonstruktør eller ingeniør med speciale i byggeri. 
I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om Sarah, der landede sit første job via netværk på LinkedIn 
med geografisk mobilitet for øje. Derudover kan du læse om Tre effektive måder at bruge LinkedIn 

i din jobsøgning og Online Revit kursus.  

Vi håber, du vil finde dette nyhedsbrev relevant og spændende. God læselyst! 

”Mit første job lå ikke i Aarhus” 

Sarah Grazia Nordengen er uddannet arkitekt og arbejder i dag ved virksomheden A78 Arkitekter. Her 
fortæller Sarah om sin vej til job, der i dag har ført 
hende til Aabenraa. 

Jeg blev uddannet cand.arch. i sommeren 2020. Jeg er 

nordmand men flyttede til Danmark i 2014, hvor jeg 

begyndte min uddannelse på Arkitektskolen i Aarhus. 

Jeg bor i Aarhus nu, men mit private netværk dækker 

hele Danmark, så jeg er mobil i forhold til job. 

I første omgang koncentrerede jeg min jobsøgning om 

Aarhus, men der var mange om buddet. Jeg fik god 

feedback på mit ansøgningsmateriale, men var 

alligevel ikke lige den helt rigtige profil til jobbet. Nogle 

gange fik jeg blot en overfladisk tilbagemelding, mens 

andre var søde at komme med kvalitativ feedback og 

gerne ville gemme min profil. 

Muligheden bød sig pludselig i marts 2021, hvor jeg så 

et opslag på LinkedIn fra A78 Arkitekter. Jeg kendte 

Mads Hundahl, som sidder på deres kontor i Aarhus, og 

han opfordrede mig til at søge jobbet, som lå i 

Aabenraa. 

I første omgang talte vi om muligheden for en 

virksomhedspraktik og løntilskud, for at vi kunne prøve samarbejdet af, da det jo også er en stor beslutning 

at arbejde så langt fra Aarhus. På grund af corona-restriktionerne måtte man ikke komme ud i fysisk 

virksomhedspraktik, så min virksomhedskonsulent hos Jobcenter Aarhus aftalte i stedet med virksomheden 

og mig, at vi kunne starte samarbejdet op med en projektansættelse. 

Det har været rigtig dejligt at komme i gang med at arbejde, blive en del af et projekt og få brugt min 

uddannelse. Jeg har fået nogle fantastiske kolleger, som jeg lærer en masse af, og jeg skal nu til at finde ud 

af, om jeg skal pendle eller finde en mere permanent bopæl i Aabenraa. Da jeg i første omgang har en 

projektansættelse, vil jeg pendle til Aabenraa, indtil jeg får en fastansættelse. Derefter tænker jeg, at jeg vil 

finde et pendlerværelse i Aabenraa og bibeholde min bopæl i Aarhus. Det som var vigtigst for mig, var 

arbejdsopgaverne og udfordringer; ikke hvor virksomheden geografisk var placeret. 
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Tre effektive måder at bruge LinkedIn i din jobsøgning 

Der er mange måder, du kan gå til LinkedIn på, når 

du er jobsøgende. Her kan du både oprette en 

jobagent, connecte med virksomhederne og 

deltage i grupper inden for dit fagområde. Èn ting 

som er vigtigt at huske om LinkedIn er, at det er et 

socialt medie og ikke en jobsøgningsplatform. 

LinkedIn er derfor ikke lavet til jobsøgning, men har 

vist sig som et effektivt supplerende værktøj til 

jobsøgning. Her kommer tre råd til, hvordan du 

potentielt kan skabe mere trafik om din profil og 

forhåbentligt komme tættere på job. 

1. Vær søgbar. Hvis du gerne vil rekrutteres, skal du sørge for, at din profil indeholder relevante søgeord, 

så du dukker op i en udsøgning fra en rekrutteringsansvarlig. Inden for IT er denne type rekruttering bredt 

benyttet. Så kan du flere kodesprog, så få dem ind i den profil. Og husk at du har flere sektioner, såsom 

overskrift, om-afsnittet, erhvervserfaring, uddannelse, projekter etc., som kan bruges i denne proces. 

Hvis du mangler inspiration til relevante søgeord, så tjek andres profiler ud inden for dit fagområde eller 

se hvilke ord, der benyttes i jobopslag; det er med stor sandsynlighed også dem du vil risikere at blive 

søgt ud på. Vil du virkeligt nørde igennem, så kan du benytte siden Ubersuggest, hvor du kan se, hvordan 

et specifikt ord trender. Slutteligt så vær opmærksom på, at hvis du kan gentage et søgeord, så ryger du 

højere op i udsøgninger. 

2. Udvid dit netværk. Det lyder banalt, og det er det i princippet også. Men det er også lettere sagt end 

gjort, alt efter hvilket temperament du har. En ting som forhåbentligt kan hjælpe dig på vej, er at huske 

på, at LinkedIn er designet som en platform, hvor vi kan forbinde os (altså connecte) med det man kalder 

svage relationer. Hvad det konkret dækker over, kan være lidt mere diffust, men en svag relation kan 

være et bekendtskab som en tidligere højskoleven, en du sidder i en forening med eller spiller Call of 

Duty med. Det spændende ved LinkedIn er, at når du bliver forbundet med nogen, så får du adgang til 

deres netværk; faktisk får du adgang til dit netværks netværk. Så står der en kontaktperson i et jobopslag, 

så besøg vedkommendes profil og se, om I har en fællesbekendt. Det kunne være din nabo. 

3. Skab synlighed. Det er en kliché, men jo mere du larmer, desto mere vil folk potentielt lægge mærke til 

dig. Du kan dog larme så meget, at det bliver til støj, og så kan det have modsatte effekt. Der kan være 

mange måder at skabe synlighed omkring dig selv og din situation på. Nogle deler fagrelevante artikler 

mens andre er aktive i kommentarspor og i grupper. Den 

mest effektive måde (som ikke behøver være den rigtige 

måde for lige præcis dig) at gøre opmærksom på, at du leder 

efter nyt job, er at skrive det ud til dit netværk. Det behøver 

ikke være kompliceret, men laver du et indlæg (en 

statusopdatering), hvor du rækker ud til dit netværk, så husk 

at skriv, hvad du søger inden for, og hvad du kan arbejde med 

samt slutte af med en opfordring til at dit netværk deler, liker 

og/eller kommenterer dit oplæg. Hvis der bare er 10 i dit 

netværk, som synes godt om dit opslag, og de har 50 nye 

personer i deres netværk, så kan dit opslag potentielt nå ud 

til 500 nye mennesker. 

Book dig ind på vores webinar og bliv klogere på LinkedIn. Som alternativ til samtalerne har du mulighed for 

at vælge et webinar, som du kan booke på www.jobnet.dk, hvor du også booker individuelle samtaler. 

 

 

https://neilpatel.com/ubersuggest/
https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/selvbook-individuelle-samtaler-og-workshops/
http://www.jobnet.dk/
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Online Revit-kursus i august 2021 

Der starter nyt online Revit kursus i august 2021. Der er endnu ikke lagt præcis dato på opstart, men den 
kommer til at ligge slut august. Kurset er på den regionale positivliste, hvilket betyder, at der er større chance 
for bevilling gennem Jobcenter Aarhus, og interesserede skal tilmelde sig via Arkitektskolens hjemmeside, 
hvor der ligger en tilmeldingsformular. 

Det er primært til nyledige dimittender, der ikke har det fået kurset under arkitektuddannelsen, men alle har 
mulighed for at søge. 

Kurset består af 70 videoer om, hvordan man arbejder i Revit og vil være bygget op omkring individuelle 
opgaver og sparring hver torsdag med Per Kortegaard, som afholder kurset. Det varer godt 14 uger i alt, og 
slutter med et kursusbevis. Der ligger en folder om indhold på Arkitektskolens hjemmeside. 

Hvis du har yderligere spørgsmål om indhold eller tilmelding, skal du kontakte konsulent Ellen Julin via dette 
link, som viderestiller dig til borger.dk, hvor du skal anføre ”Att. Ellen Julin, Revit” i emnefeltet i mailen. 

  

Virksomhedspraktik og løntilskud 

Find eller bliv inspireret til virksomhedspraktikker og løntilskud 

via Praktikportalen, som løbende opdateres med mulige 

åbninger inden for dit fagområde. Fordelen ved at etablere 

virksomhedspraktik og løntilskud er, at du får relevant erfaring, 

som du kan tilføje dit CV, og du udvider dit netværk. Sidst men 

ikke mindst kan det være springbrættet til et fast job.  

Læs mere om virksomhedspraktik og løntilskud,  og brug virksomhedspraktik og løntilskud 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. Hvis arbejdsgiver har spørgsmål til 
udfyldelse af ansøgning i Vitas kan jobcentrets virksomhedsservice kontaktes på 87134111. 

Bisnode: Kend virksomheden, før du søger jobbet - Kom et skridt foran andre ved at få 

stor viden om de virksomheder, du søger job i.  

Bisnode – Navne, Numre, Erhverv, er en erhvervsdatabase med nøgle-

informationer om danske virksomheder, som du har mulighed for at 

bruge som jobsøgende i Aarhus Kommune. For at komme på Bisnode, 

skal du logge ind med månedens kode:  Brugernavn: jobsoeg - Koden 

for juni er: 6975. Kom i gang med Bisnode. 

 

Husk at opdatere dit Jobnet CV med faglige kvalifikationer, så vi kan finde dig! 

Som medlem af kandidatbanken er det vigtigt, at dit Jobnet CV er opdateret med faglige kompetencer og en 

faglig profil. Et fyldestgørende Jobnet CV gør dig mere synlig og øger virksomhedskonsulenternes mulighed 

for at søge dig ud i vores database, når de har jobåbninger som praktikker og løntilskud samt ordinære jobs. 

I forhold til din faglige profil: Giv her en beskrivelse af hvem du er fagligt, hvad du søger job inden for og 

hvilke typer af opgaver, du kan varetage. Vær især opmærksom på, at der er et match mellem de faglige 

kompetencer, som du har listet op i det Jobnet CV, og de kompetencer, der efterlyses i kandidatbanken. 

Næste nyhedsbrev kommer til efteråret. Held og lykke i din jobsøgning og vi ønsker dig en 
dejlig sommer! 

https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=28491
https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/praktikportalen/praktikportal-hvis-du-er-hoejtuddannet/
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.bisnode.dk/

