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NYT fra kandidatbanken til dig, der søger job inden for 

Science, Technology & Sustainability 

elkommen til efterårets nyhedsbrev for medlemmer af kandidatbanken for Science, Technology & 

Sustainability. I dette nyhedsbrev giver vi dig et kig ind i nogle rekrutteringstendenser inden for netop 

denne kandidatbanks fagområder. 

Vi har spurgt en lang række virksomheder, hvordan de rekrutterer, og deres tilbagemeldinger er det oplagt 

at dele med dig, som netop nu sidder og målretter dine ansøgninger til virksomheder på området for science, 

technology og sustainability. Vi har også et par generelle råd og links til spændende forløb, som potentielt 

kan være noget for dig. 

God læselyst! 

Hvad vægter virksomhederne, når du søger jobs inden for Science, Technology og 

Sustainability? 

Tidligere på året spurgte vi en lang række virksomheder, hvordan de egentlig rekrutterer til jobs inden for 

bæredygtighedsområdet. Læs med her og lad dig inspirere. 

Der er brug for mange forskellige typer af kandidater på 
området for science, technology og sustainability. Det 
viser den rundspørge, Jobcenter Aarhus’ virksomheds-
konsulenter har lavet blandt de virksomheder, vi 
rekrutterer for. Nysgerrigheden i forhold til profiltyper er 
stor, og der er både behov for profiler, der kan være med 
til at tænke de helt store bæredygtighedstanker, og til 
kandidater, der kan være med til at konkretisere planerne 
og udmønte dem i hverdagsforandring; eksempelvis 
direkte i virksomheden eller dens produktion. 

De virksomheder vi har spurgt i denne omgang, søger 
hovedsageligt indenfor biologi-, mikrobiologi- og ingeniørfagene, og de faglige kompetencer, 
virksomhederne efterspørger, spænder bredt. Dog ligger de hovedsageligt inden for virksomhedernes 
primære arbejdsområder, og kan du arbejde med kommunikation, rådgivning og viden om lovgivning, så er 
det et plus. Af personlige kompetencer kan nævnes proaktivitet, ansvarlighed, resultatorienterethed, som 
går igen i mange besvarelser. 
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Virksomhederne fortæller, at de generelt oplever en 
tendens til vækst inden for bæredygtighedsfeltet. Mange 
af dem går enten med tanker om at rekruttere, eller også 
er de allerede i gang. De benytter mange forskellige 
kanaler til at rekruttere via, så både LinkedIn, klassiske 
jobsøgningsportaler og ikke mindst jobcentret er i spil, 
når næste medarbejder skal findes. 

Det giver altså god mening at holde din profil på Jobnet 
helt skarp og velopdateret, eksempelvis hvis du i din 
ledighedsperiode har været i virksomhedspraktik eller 
taget et relevant kursus, så virksomhedskonsulenterne 
fra jobcenteret har de bedste forudsætninger for at finde dig, når der virksomhederne beder om vores hjælp 
til at rekruttere. 

Verdensmål som løftestang 

Mange af virksomhederne nævner også, at verdensmålene har stort fokus hos dem, og at disse er det 
indledende filter til at få indtænkt bæredygtighed i såvel virksomhed som produktion og ydelse. De fleste 
virksomheder, især i SMV-segmentet (små og mellemstore virksomheder), starter i det små og får 
implementeret helt lokale tiltag som affaldssortering, øget fokus på energiforbrug med videre, mens de 
sideløbende udbreder deres fokus til også at stille krav til leverandører, omstille deres produktion, opnå 
certificeringer og kommunikere til deres kunder om de nye tiltag. 

Det er ikke alle virksomhederne, 
der med det samme har kunnet 
omstille deres produktion til at 
være helt grøn, måske fordi der 
ikke allerede er en løsning at gøre 
det ud fra. Mange af 
virksomhederne beretter i den 
sammenhæng, at de går efter de 
lavest hængende frugter i starten, 
og så sætter de sig mål om løbende 
at udvide i en grønnere retning. I den sammenhæng har de brug for flere kompetencer, som de ikke allerede 
har i huset, og som du måske sidder med. Indtænk gerne virksomhedspraktik og eventuelt løntilskud i den 
sammenhæng, så du kan komme ud og stifte bekendtskab med nogle af de virksomheder, der har brug for 
netop dine kompetencer. 

Mod på at komme i praktik? 

Hvis du aftaler en virksomhedspraktik med en arbejdsgiver, skal virksomheden 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 via jobcentrets Praktikportal for akademikere. 

Bemærk, 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. 

 

 

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/
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Tjek også lige aktuelle forløb – måske er der noget for dig? 

Husk også altid at holde øje med vores virksomhedsrettede forløb. Her er der også ofte relevante cases inden 

for bæredygtighedsområdet. Spørg os gerne til din næste personlige samtale eller kig med her: 

Virksomhedsrettede initiativer (aarhus.dk)  Her kan du se de næste forløb, der har informationsmøder 

Relevante opstartsdatoer: 

Lead the talent: 27/10 

Camp Future: 8/11  

Find de virksomheder du vil lege med 

At finde de virksomheder, du gerne vil lege med, kan være vanskeligt, hvis 
du ikke ved, hvor du skal starte. Særligt hvis det er et specielt område, du 
vil arbejde med som for eksempel bæredygtighed. Det er sjældent, at 
stillingerne bliver slået op med det som fokus, og hvis de gør, så kan der 
være mange om buddet. Men de tilgange, som du kan bruge til at få skabt 
dit job, er ikke så vanskelige. Med lidt research kan du indsnævre hvilke 
virksomheder, der kan være relevante. 

Et sted at starte kan være Jobindex Arkiv, hvor du kan søge på nøgleord i tidligere stillingsopslag, som for 
eksempel bæredygtighed eller sustainability, og søge bredt geografisk og tidsmæssigt. Her vil du få et overblik 
over hvilken type virksomheder, som arbejder med det. 

Platformen Bisnode - Navne, Numre, Erhverv er en erhvervsdatabase med nøgleinformationer om danske 
virksomheder, som du har mulighed for at bruge som jobsøgende i Aarhus Kommune. Med Bisnode kan du 

søge på brancher, geografi, vækst mm. Du kan således tage 
afsæt i de virksomheder, som du har fundet i Jobindex 
Arkiv og gøre dig klogere på en specifik branche eller finde 
beslægtede virksomheder ved at udsøge på 
branchekoden. 

For at komme på Bisnode, skal du logge ind med månedens 

kode, som du får via kontakt til Jobcenter Aarhus. 

Brugernavn: jobsoeg, kode for oktober: 4788 

 

RELEVANT INFO: 

Fysiske samtaler i jobcentret er tilbage! Dem kan du booke, når du booker selvbook. Der kan du også booke 

en af vores mange workshops. Se den fulde liste over alle workshops her. 

Tak fordi du læste med! Du er altid velkommen til at kontakte Viden til Vækst på vtv@aarhus.dk, att. 
”Kandidatbank Science, Technology & Sustainability”, hvis du har spørgsmål til nyhedsbrevet. 

Næste nyhedsbrev kommer omkring nytår! 

https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/dine-muligheder/virksomhedsrettede-initiativer/
https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/saadan-kan-vi-hjaelpe-dig/forloeb-der-bringer-dig-taettere-paa-virksomhederne/lead-the-talent/
https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/saadan-kan-vi-hjaelpe-dig/forloeb-der-bringer-dig-taettere-paa-virksomhederne/camp-future/
http://erhverv.nnmarkedsdata.dk/
https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/moeder-ved-jobcentret/selvbook-individuelle-samtaler-og-workshops/
mailto:vtv@aarhus.dk

