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NYT fra kandidatbanken til dig,  

der søger job inden for kommunikation,  

marketing, journalistik og grafisk design 

u modtager dette nyhedsbrev, fordi du er med i Jobcenter Aarhus’ kandidatbank for kommunikation og 

marketing. Et nyhedsbrev med cases og info om Jobcenter Aarhus’ tilbud, inspiration samt tips & tricks til 

dig som jobsøgende. 

Læs i dette nyhedsbrev historien om Bo Bjerg Jensen, der fik gejst og samtidig fik lukket et hul i CV’et med en otte 

ugers praktik. Ekstra bonus blev et fast job. Der er også gode råd om at netværke i vedhæftet pdf. 

 

Praktik giver meget mere end erfaring 

med arbejdsopgaver 

Den nyuddannede kandidat i informationsvidenskab Bo Bjerg 

Jensen oplevede, at han fik både sparring, gejst og selvtillid af at 

være i praktik. Pludselig fik han også job og måtte stoppe i 

praktikken. 

Bo Bjerg Jensen fortæller, at han var gået i stå, og at der ikke rigtigt 

skete noget under hele Coronaperioden. Ingen samtaler og ingen 

aktiviteter, der kunne øge chancerne for job. Så blev det efterår, og 

han havde været ledig i to år, da han ringede til jobcentret og sagde, 

at han var klar til otte ugers praktik. 

 

”Hvis jeg ikke havde foretaget mig noget i 2021, ville der komme et trælst hul i mit CV. Så jeg tænkte, at det skulle 

være en otte ugers praktik, så jeg kunne nå at få erfaring og kunne nå at få skabt nogle resultater”, siger den 30-årige 

Bo Bjerg Jensen, der er cand. mag. i informationsvidenskab. 

Han kom i praktik i et enkeltmandsfirma hos en konsulent inden for forretningsudvikling. Han fik meget ud af det og 

oplevede, hvor fedt det var at få en hverdag og lære en masse nyt. Det motiverede ham og fik ham til at lave flere og 

bedre ansøgninger. 

”Noget af det første, jeg kom med til, var HI-Messen i Herning, hvor jeg lærte noget om at netværke. Jeg kunne se, 

hvordan min arbejdsgiver gjorde det, og så tog jeg selv af sted igen næste dag for at øve mig”, fortæller han og 

tilføjer, at det er en disciplin, som han har haft svært ved. 

Praktik er meget mere end at løse opgaver 

Han kunne også bruge arbejdsgiveren som sparringspartner, da han endelig blev kaldt til samtale. 
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”Vi fik en lang snak om personprofiler, og det er fedt at snakke med en, der har mange års erfaring i erhvervslivet. 

Det var også sjovt at se, at han havde en rigtig chefprofil, mens min var nærmest modsat”, siger Bo og tilføjer: 

”Da jeg kom til samtalen, kunne jeg fortælle om nogle af de ting, jeg havde arbejdet med i praktikken, og det var 

fedt, og det var nok også med til, at jeg fik jobbet”. 

Så Bo Bjerg Jensens erfaring er, at der kan være meget mere i en virksomhedspraktik end at løse en masse opgaver. 

Han var også heldig at være ved en arbejdsgiver, som går lidt op i, at unge mennesker kommer i job. 

Han føler, han blev klogere på mange ting – fx på hvordan konsulentverdenen fungerer og på networking, men også 

klogere på, hvad han brænder for at arbejde med. Det kan være svært at vide som nyuddannet, og Bo har da også 

korrigeret sin karriereretning, så der ikke længere er fokus på UX design. 

Han startede i job hos Jysk Fynske Medier medio november. 

 

Øg chancerne for at score et job som nyuddannet 

Hvert år dimitterer tusindvis hen over sommeren i en uddannelsesby som Aarhus. Dygtige kandidater med hver 

deres forcer og hver deres drømme siger farvel til skolebænken og goddag til arbejdslivet og karrieren. 

Konkurrencen er hård, så alt hvad du gør – ud over at søge opslåede stillinger – øger dine chancer for at komme frem 

i køen og nærmere et job. Med andre ord skal du opsøge heldet. 

Det kan være at arrangere kaffeaftaler, tage hul på uopfordret jobsøgning, at dyrke og udvide sit netværk og deltage 

i arrangementer, hvor man tænker i at skabe relationer – fx konferencer, netværksmøder og lign. Jobcentret 

arrangerer også busture til karrieredage i andre jyske byer og har relevante kursustilbud.  

 

5 gode netværksråd og en bog om emnet:  

Hav en bidragende tilgang: Hold fokus på, hvordan du kan hjælpe og gøre 

en forskel for andre. Husk, du altid har noget at bidrage med.  

Ræk hånden ud: Vær ikke bange for at spørge dit netværk om hjælp. Vær 

konkret i forhold til, hvad du har brug for hjælp til og sig det højt.  

Vær nysgerrig: Vær nysgerrig på de folk, du møder. Stil gode spørgsmål 

og lyt til dem. Det kan give en masse værdifuld viden til din jobsøgning.  

Kortlæg dit netværk: Få skabt overblik over, hvem du kender. Dit netværk 

er ofte langt større, end du regner med.  

Tænk langsigtet: Det tager tid at lære folk at kende og opbygge tillid. 

Derfor skal du have tålmodighed og tænke langsigtet med dit 

netværksarbejde. Får du opbygget et stærkt netværk, kan det gavne dig 

gennem hele livet inden for mange områder.  

Alle kan lære at netværke er budskabet i en bog, der udkom for nyligt. 

Titlen er ”Drys med lidt Netværkskrymmel”. Se vedhæftede pdf. 

 

 
Book en workshop  
Jobcentret tilbyder mange workshops – fx om at tage uopfordret kontakt til virksomheder, bruge LinkedIn, 
kompetenceafklaring og lave den gode ansøgning. Alt sammen emner, der understøtter din jobsøgning.  
Følg med her, hvor du kan se alle workshops for højtuddannede, som kan bookes i stedet for en samtale. 
 

https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/selvbook-individuelle-samtaler-og-workshops/
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Graduate program for nydimitterede: Få job i en SMV 

Er du nyuddannet, kan du få tilskud til de første fire måneders ansættelse i en lille eller mellemstor virksomhed – 

under 250 ansatte. Virksomheden får refunderet 10.000 kr. om måneden og skal selv betale minimum 15.000 kr. 

Tilskuddet er på 40.000 kr. i alt.  

Læs mere: - Graudateprogram i SMVer (graduatesmv.dk) 

 

Jobcentret har en række virksomhedsvendte forløb 

Jobcentret har løbende spændende kursusforløb, som retter sig mod det private erhvervsliv. Lav lidt research og find 

et forløb, som matcher din jobsøgning og karriere. Vær opmærksom på, at du kun har ret til et kursus i 2021. 

Google Succes Online Digital Koordinator: 3 ugers intensivt kursus og Matchmaking event  

Fokus på det usynlige jobmarked: 5 dage 

Potential in Action: 12 ugers forløb 

Lead the Talent: 12 ugers forløb  

Camp Future: 10 uger inkl. virksomhedspraktik 

Se oversigten over alle jobcentrets virksomhedsrettede forløb for højtuddannede her. 

 

Praktikportalen for højtuddannede 
 

Afdelingen Viden til Vækst har to portaler, som omtaler virksomhedspraktikker og løntilskud inden for det private og 

offentlige. Du kan også selv finde en spændende virksomhed og lave aftale om praktik og løntilskud - enten som 

løftestang for at skabe et job eller for at få den eftertragtede erhvervserfaring, som virksomhederne efterspørger. 

Vær opmærksom på, at løntilskud kræver 26 ugers ledighed, eller at du er enlig forsørger eller over 50 år.  

Corona-perioden tælles med i din ledighedslængde. Se praktikportalen 

 

 

 
Har du spørgsmål til nyhedsbrevet, er du altid velkommen til at kontakte Viden til Vækst  

på vtv@aarhus.dk, att. ”Kandidatbanken Kommunikation & Markedsføring”. 

Tak fordi du læste med. Næste nyhedsbrev kommer i det nye år.  

 

https://graduatesmv.dk/
https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/dine-muligheder/virksomhedsrettede-initiativer/
https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/praktikportalen/praktikportal-hvis-du-er-hoejtuddannet/
mailto:vtv@aarhus.dk

