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NYT fra kandidatbanken til dig, der søger job inden for 

indkøb, logistik og økonomi 

 amfundet er ved at åbne op igen. Erhvervslivet er tydeligvis i sommerstemning. Dansk Industri taler 
om et stort skift i økonomien, da vi er ved at gå fra voldsom krise til mangel på arbejdskraft. Så der er 
rigtig god grund til at holde modet oppe som jobsøgende.  

Spørgsmålet er så, om samfundet og arbejdsmarkedet skal back to business as usual efter omfattende 
corona-restriktioner, eller om der er ved at åbne sig en ny virkelighed, hvor bæredygtighedsdagsagendaen 
er højt på dagsordenen. Heldigvis tyder alt på at en bæredygtig genstart til dels er tilfældet, og at tankerne 
om grøn omstilling ikke kun forbliver på tegnebrættet, men også er ved at udmønte sig til handling både 
internationalt, nationalt, lokalt, og inden for det offentlige samt det private.  

Derfor vil du højst sandsynlig i løbet af din karriere enten direkte 
eller indirekte blive involveret i den grønne omstilling, idet den 
inkluderer sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter, 
heriblandt bæredygtige indkøb, leverandørkæder og CO2-
regnskaber. På den måde kan bæredygtighed og beskæftigelse 
gå hånd i hånd.  

I dette nyhedsbrev skriver vi derfor om, hvorfor du bør have 
fokus på bæredygtighed i din jobsøgning, samt hvilke metoder 
du kan benytte i denne proces. Derudover kommer vi med 
konkret eksempel på, hvordan Mohamad via en praktik inden for 
procesoptimering ikke kun formår at reducere 
produktionsomkostningerne, men også sørger for at beskære 
plastikforbruget og CO2-udslippet i produktionen samt får sig en 
ansættelse.  

Virksomhedskonsulenterne ved Viden til Vækst, Jobcenter 
Aarhus, er i gang med en undersøgelse i virksomhedsnetværket. 
Formålet er, udover at afdække rekrutteringsbehov, at få større 
indsigt i, om virksomhederne arbejder med bæredygtighed og 
på hvilken måde. De første resultater deler vi her i brevet.  

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

God læselyst! 

 

 

 

S 

Hvad er bæredygtig udvikling? 

Brundtland rapporten var den første 

til at fokusere på global 

bæredygtighed og lancerede en 

omfattende indgang til 

bæredygtighed, som inddrog de 

sociale, økonomiske og miljømæssige 

aspekter. Målet for Brundtland 

Kommissionen var at vise vejen til en 

fremtidig udvikling: "(…) som opfylder 

de nuværende generationers behov 

uden at bringe fremtidige 

generationers muligheder for at 

opfylde deres behov i fare".  

Brundtland-rapporten (1987) 

Hvad betyder grøn omstilling? 

Grundlæggende handler den grønne omstilling om 

overgangen fra den nuværende “sorte” økonomi, der 

er baseret på fossil energi (kul, gas og olie) til en 

”grøn” økonomi, der i højere grad baserer sig på 

vedvarende energikilder som sol, vind og vand.  

Dagbladet Information, dec. 2019. 
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Hav fokus på bæredygtighed i din jobsøgning inden for indkøb, logistik og supply 

chain management 

Såvel indenfor det private som på det offentlige fylder bæredygtighed inden for indkøb og logistik mere og 

mere. Der er fokus på grønne offentlige investeringer og dermed også grønne indkøb.  

Selvom corona-krisen har fyldt meget i samfundet og i medielandskabet, så har der været plads til at fokusere 

på den grønne omstilling og klimamål. Danskerne bakker i høj grad op om den grønne omstilling og 

regeringens klimapartnerskaber lægger i høj grad op til, at der bliver arbejdet med forbrugernes 

indkøbsvaner, og at det offentlige skal have fokus på en grøn indkøbspolitik.  

Århus Kommune har nedsat et Bæredygtighedsudvalg, som udvikler forslag til strategi for den cirkulære og 

bæredygtige udvikling og omstilling i Aarhus. ”I Aarhus kommune køber vi ind for flere milliarder hvert år. Vi 

køber varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver hos en bred vifte af leverandører, hvilket gør 

indkøbsområdet til et relevant sted at fokusere på bæredygtig udvikling.” Kilde: Download (aarhus.dk)  

Men er ”bæredygtighed” ikke bare et buzzword i stillingsannoncerne, som ”omstillingsparat” har været 

det i mange år?  

Nej, med afsæt i det fokus, der er på bæredygtighed i 

indkøb fra blandt andet det offentlige, så kommer vi ikke 

udenom, at det skal være et fokus for dig, som vil indkøb, 

supply chain management og logistik.  

Der er større pres på alle virksomheder for at kunne 

dokumentere deres klimaaftryk i hele værdikæden. Krav 

fra leverandører, forbrugere og samfund betyder en 

omstilling for mange virksomheder. I 

dag influerer bæredygtighed og cirkulær økonomi på 

mange forskellige organisatoriske niveauer. 

Derfor kommer bæredygtighed til at fylde, og du kommer 

ikke uden om at forholde dig til dette i din jobsøgning, 

også selvom det ikke umiddelbart fremgår af 

stillingsannoncen.  

Bæredygtig virksomhedspraktik  

Som jobsøgende er virksomhedspraktik en spændende mulighed for at prøve kræfter med et nyt område, 
samt opkvalificering. For mange virksomheder, særligt de små og mellemstore virksomheder, så er opgaven 

med at dokumentere deres klimaaftryk i værdikæden en 
stor opgave. Her kan du byde ind og bruge 
virksomhedspraktik til at lave en plan for netop dette og 
måske benytte ansættelse med løntilskud til at igangsætte 
processen. På den måde kan du skabe dig en stilling i en 
virksomhed. 
 
Det kræver, at man er nysgerrig og opsøgende mod de 
virksomheder, som har fanget interessen. Det er vigtigt, at 
man finder relevante personer man kan kontakte, hvorefter 
kan man aftale kaffemøder og starte en dialog omkring de 
projekter og områder, som kunne have interesse. 
 
Så hvad enten du er erfaren indenfor dit fag eller helt grøn, 
så bør klimaaftryk, bæredygtighed og grøn omstilling være 
noget, som du forholder dig til i din jobsøgning. 

https://www.aarhus.dk/umbraco/api/EsdhCloudFile/Download?agendaId=395310&fileName=27fe8452-08cc-4106-8a17-2f1ad9523729.pdf&committeeId=693&downloadName=Bilag+1%3a+B%c3%a6redygtighedsudvalgets+anbefalinger
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Fysisk fremmøde og mulighed for 8 ugers praktik for dimittender  

Når du har aftalt en praktik med arbejdsgiver, skal den godkendes af jobcenteret. Kontakt en 

virksomhedskonsulent ved Viden til Vækst på vtv@aarhus.dk. Du kan læse mere her. 

Du kan også være heldig at finde opslåede praktikpladser, bl.a. via Jobcenterets hjemmeside . 

Bemærk at der nu er mulighed for fysisk fremmøde for både praktik og løntilskud. Derudover er det netop 

blevet vedtaget, at jobsøgende, som modtager dagpenge på dimittendvilkår, har mulighed for 8 ugers 

praktik. Berettigelsen til 8 ugers praktik forudsætter desuden, at du ikke har været i ordinær beskæftigelse 

inden for dit uddannede faglige område efter endt uddannelse. 

 

Camp Future: En anden vej til dit 

bæredygtige job  

Det er frustrerende at være jobsøgende og få afslag 

efter afslag, og mange har følelsen af at blive fravalgt 

til fordel for mere erfarne kandidater. For Mohamad 

førte en praktikplads via et Camp Future-forløb til en 

fastansættelse. Camp Future er en jobrettet 

efteruddannelse inklusiv praktikperiode til ledige 

akademikere, og den er på den regionale positivliste. 

Forløbet blev en oplagt mulighed for Mohamad 

Shagilian Mohamed, som er uddannet i Operations 

Management og Supply Chain Development fra 

Syddansk Universitet, og som samarbejdede med 

produktionsvirksomheden, Styromatic Electronics. 

Mohamad skulle hjælpe med at reducere 

produktionsomkostningerne på et af virksomhedens populære produkter, og han har, både under forløbet 

og i sin efterfølgende ansættelse, reduceret produktionsomkostningerne med 20 procent på flere 

delkomponenter til det konkrete produkt. Anders Hamborg-Petersen, som er produktionschef i Styromatic, 

øjnede hurtigt muligheden for at bruge Mohamads kompetencer til flere opgaver, fordi Mohamad var dygtig 

til sit arbejde. 

Camp Future veksler mellem undervisningsdage og dage, hvor deltageren arbejder i case-virksomheden. Det 

giver deltagerne mulighed for at bruge deres nye kompetencer med det samme i virksomheden og samtidig 

sikrer fremdrift i projektet. 

- Det fungerede rigtig godt, at Mohamad skiftevis fik undervisning og coaching sideløbende med, at han 

arbejdede hos os under Camp Future-forløbet, forklarer Anders. Det gav projektet en god fremdrift, både 

som en kickstart og til at understøtte samarbejdet, uddyber han. 

Bæredygtighed i forbindelse med produktionsoptimeringer 

I forbindelse med produktionsoptimeringer, der foretages i 

produktionen, er der også en vis gevinst for miljøet. Som primært 

fokusområde havde Mohamad til opgave at effektivisere 

processerne, ud fra de velkendte spildtyper, der typisk forekommer 

i produktionen.  

 

De 7 spildtyper, der oftest ses, er:  

➢ Defekter  

➢ Overproduktion 

➢ Transport 

➢ Overbearbejdning 

➢ Lagerbeholdning 

➢ Ventetid 

➢ Unødvendig Bevægelser 

 

 

mailto:vtv@aarhus.dk
https://aarhus.papirfly.com/common/pdfviewer/pdfviewer.aspx?layout=vertical&publicid=s7dkQXQLpOZZ7QoJ0U-Xcw
https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/praktikportalen/praktikportal-hvis-du-er-hoejtuddannet/
https://rar-bm.dk/rar-hovedstaden/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-rar-hovedstaden/positivliste-for-regional-uddannelsespulje/
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Baseret på de spildtyper, gør Styromatic A/S sig umage 

på at reducere defekte emner, der typisk er forårsaget 

af manglende dokumentationer, træning af operatører 

og ukorrekte informationer. Mohamad har til formål at 

sikre, at dokumentation følges nøje og er velbeskrevet 

med billeder, så risiko for fejl minimeres. En anden 

spildtype som ”Overproduktion”, forekommer også i 

produktionen. Her er der gevinst for miljøet, når 

Styromatic A/S kontinuerligt arbejder med at 

stabilisere processer/maskineri, så overproduktion af 

emner minimeres. Ved at fokusere på at skabe et 

kontinuerligt flow, er det igen Mohamads opgave at 

sørge for unødvendig transport af råvarer, halvfærdige 

og færdige emner reduceres til mindst muligt i 

fabrikken til gavn for CO2-udledningen.  

Det kan altså for mange virksomheders vedkommende 

betale sig at have fokus på bæredygtighed. En ting er, at procesoptimeringen skaber besparelser, men 

eftersom flere og flere efterspørger bæredygtige produkter, så kan man også vinde kunder. Et godt CO2-

regnskab kan faktisk være med til at åbne døren for nye ressourcebesparelser inden for produktion, drift og 

transport og her fik Mohamad mulighed for at skabe både procesoptimering, grøn omstilling og job for sig 

selv.  

 

Få styr på udledninger fra værdikæden 

Som nævnt i indledningen, er vi ved Viden til Vækst i gang med en undersøgelse, hvor vi spørger 

virksomheder til deres rekrutteringsbehov og hvor højt, bæredygtighed er på deres dagsorden.  

I forbindelse med undersøgelsen har vi blandt andet 

været i kontakt med leverandører til vindmølleindustrien. 

Efter opfordring fra større virksomheder som Vestas, er de 

i gang med at måle deres egen udledning af drivhusgasser. 

Samtidig arbejder de med at få identificeret de af deres 

leverandører, der har størst CO2-impact, og få opstillet 

sustainability parametre. Derefter skal der indsamles 

information blandt leverandørerne, evt. kombineret med 

undervisningsmateriale og undervisning.   

Specielt Danmarks største virksomheder fokuserer på 

udledninger fra værdikæder, og SMV-er (små og 

mellemstore virksomheder) må følge med, idet de 

befinder sig i scope 3 (se informationsboks til højre). 

Det gælder om at få et forspring på måling af 

drivhusgasemissioner, og dermed vedligeholde og 

forbedre konkurrenceevnen. Hvis ledelsen i en 

virksomhed vil have dette forspring, inden EU-

lovgivningen kommer, og hvis du kan overbevise om, at du 

kan hjælpe transformationsprocessen på vej, kan du lande 

dit næste job.  

GHG-protokollen (Greenhouse Gas) 

GHG-protokollen er en af de førende 

standarder for udregning af klimaaftryk. Den 

inddeler drivhusgasudledning i tre 

kategorier (scopes), for bedre at illustrere, 

hvor i virksomhedernes værdikæde, 

udledningen stammer fra. 

Scope 1: Direkte udledninger fra forbrændt 

brændsel 

Scope 2: Indirekte udledninger fra 

produktion af distribueret energi  

Scope 3: Indirekte udledninger fra 

underleverandørerne, samt udledning ved 

anvendelse og afskaffelse af produkt. 

GreenVision.io 

Værktøj til beregning af CO2 

Erhvervsstyrelsens CO2-beregningsværktøj  

 

 

https://virksomhedsguiden.dk/content/temaer/groen_omstilling/ydelser/beregn-din-virksomheds-klimaaftryk-med-co2-beregneren/88420008-422f-4449-94e9-71bc601c6e38/
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Der er ingen tvivl om, at der inden for nærmeste fremtid er et potentiale i at opbygge en karriere, hvor man 

beskæftiger sig med den bæredygtige omstilling nationalt og internationalt. Det kunne være i forhold til 

beregning, reduktion og kommunikation af virksomhedens CO2-aftryk, bæredygtige indkøb, rejser, fragt, 

sporbarhed og transparens i leverandør-kæden, dataindsamling og økonomiske beregninger for at vurdere 

eksportpotentiale af klimavenlige løsninger.  

 

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

god jobjagt!  

Inspirationskanaler 

SCM.dk - forum for ledelse af forsyningskæden  

SCM.dk er Danmarks eneste erhvervsmedie og community med dedikeret fokus på optimering af 

forsyningskæden. Hjemmesiden indeholder et væld af artikler inden for supply chain, og mange af 

artiklerne er tilgængelige uden medlemskab. Læs f.eks. denne artikel: Brug Supply Chain som løftestang 

for de bæredygtige ambitioner og spar penge | SCM.dk 

CSR.dk 

PÅ CSR.dk kan du læse om bæredygtig transport.  

Dansk Logistik Forum 

Hvis du er interesseret i at følge udviklingen 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. 

https://scm.dk/
https://scm.dk/brug-supply-chain-som-l%C3%B8ftestang-de-b%C3%A6redygtige-ambitioner-og-spar-penge
https://scm.dk/brug-supply-chain-som-l%C3%B8ftestang-de-b%C3%A6redygtige-ambitioner-og-spar-penge
https://csr.dk/b%C3%A6redygtig-transport
https://www.dilf.dk/dk/bliv-medlem/medlemskaber/

