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SUNDHED, PÆDAGOGIK, UNDERVISNING OG ADMINISTRATION 
DET OFFENTLIGE ARBEJDSMARKED 

Den offentlige sektor udgør rig-

tig mange arbejdspladser inden 

for en bred vifte af jobfunktio-

ner og arbejdsområder. Knap 

900.000 mennesker er ansat i 

den offentlige sektor, og tallet 

har været støt stigende igen-

nem de sidste par år indenfor 

et meget differentieret ar-

bejdsmarked og flere velfærds-

områder.  

De forskellige job, som vareta-

ges inden for den offentlige 

sektor spænder vidt fra pæda-

gogiske opgaver, sundhedsom-

råder og professionsbachelorer 

og akademiske medarbejdere 

inden for forvaltning og kultur-

området.  

Fællesnævneren for mange af 

forvaltningsområderne er, at 

man skal være i stand til at ar-

bejde i en politisk styret organi-

sation, men de forskellige om-

råder kalder på en lang række 

forskellige kompetencer. 

Hvis du har taget en professi-

onsbacheloruddannelse, så har 

du et godt kendskab til områ-

det qua de praktikker, som lig-

ger i uddannelsesforløbet. 

Generelt skal du have lyst til at 

arbejde med og kommunikere 

med mange forskellige menne-

sker. 

Ved ansættelse inden for det 

administrative område, er du 

typisk god til at samle trådene, 

følge opgaver til dørs, plan-

lægge og koordinere. Du skal 

være ferm til at kommunikere 

både mundtligt og skriftligt. 

Kompetenceprofiler: 

• Social og sundhed  

• Undervisning og pæ-

dagogik  

• Administration i of-

fentlig forvaltning 

• Kulturområdet  

Du vil modtage et nyhedsbrev 

hvert kvartal, når du er optaget 

i kandidatbanken. Du skal des-

uden være indstillet på, at 

praktik og/eller løntilskud kan 

være indgangen til dit næste 

job.  

 

 

 

 

  

KONTAKT 

For tilmelding og ved 

spørgsmål til kandidatban-

ken kan du kontakte virk-

somhedskonsulent:  

• Christel Elgaard 

• Michael Grimm 

• Anders Stig Ber-

thelsen 

E-mail: vtv@aarhus.dk 

Att.: Det offentlige arbejds-

marked 

Vi opfordrer dig til at på-

føre et link til din digitale 

profil (fx din LinkedIn profil, 

portfolio eller hjemmeside) 

på dit Jobnet CV. 

mailto:vtv@aarhus.dk
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SUNDHED  

Inden for sundhedsområdet 

hænger uddannelse og stil-

lingsbetegnelser typisk sam-

men, og flere titler er beskyt-

tede og kræver autorisation. 

Derimod er titler som projekt-

koordinator, projektleder, ud-

viklingskonsulent, sundheds-

faglig medarbejder etc. ikke 

beskyttede titler og kræver 

ofte, at der også fokuseres på 

dine personlige kompetencer. 

Stillingsbetegnelser: 

• Fysioterapeut 

• Ergoterapeut 

• Sygeplejerske 

• Sundhedsplejerske 

• Jordemoder 

• Læge 

• Psykolog 

• Bioanalytiker 

• Farmaceut 

• Apoteker 

• Radiolog 

• Diætist 

• Sundhedsfaglig med-

arbejder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALT ARBEJDE, UNDER-

VISNING OG PÆDAGOGIK 

Undervisningsområdet er i høj 

grad afhængig af fagkombina-

tioner, hvor der også er en 

grad af specialisering indenfor 

det pædagogiske område. 

Indenfor det pædagogiske om-

råde beskæftiger man sig både 

med det enkelte menneske, in-

stitutioner og med samfunds-

mæssige og kulturelle for-

hold. Arbejdet sker ofte i sam-

arbejde med andre personale-

grupper og med familie og an-

dre pårørende. 

Stillingsbetegnelser: 

• Folkeskolelærer 

• Gymnasielærer 

• Højskolelærer 

• Pædagog 

• Socialpædagog 

• Pædagogisk konsulent 

• Socialrådgiver 

• Bostøtte 

• Projektmedarbejder 

• Socialfagligmedarbej-

der 

• Udviklingskonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFENTLIG ADMINISTRA-

TION OG KULTUR 

Professionsbachelorer og aka-

demikere får ofte arbejde in-

den for det offentlige på bag-

grund af generalistkompeten-

cer; altså viden om hvordan 

man indsamler, strukturerer 

og analyserer store mængder 

viden. 

Typisk vil der også være ar-

bejdsopgaver inden for for-

midling og projektledelse – 

særligt i kultursektoren. 

Stillingsbetegnelser: 

• Administrativ medar-

bejder 

• AC-medarbejder 

• AC-fuldmægtig 

• Projektleder/-medar-

bejder 

• Biblioteksformidler 

• Fundraiser 

• Formidlingsansvarlig 

• Kulturmedarbejder 

• Jobkonsulent 

• Virksomhedskonsulent 

• UU-vejleder 

• Udviklingskonsulent 

Vidste du, at: 

- offentlige arbejdspladser og selvejende institutioner med over 50% støtte ikke altid slår tidsbegrænsede 

stillinger op? 

- mange fastansættelser inden for det offentlige ofte starter med en midlertidig ansættelse gennem fx virk-

somhedspraktik, løntilskud, barsels- eller rotationsvikariat, timelæreransættelser eller projektansættelse? 

- mange gymnasie- og højskoler samt museer og andre kulturinstitutioner er selvejende institutioner? 

- en del ansættelser inden for projektarbejde ved fx kulturinstitutioner finansieres gennem fundraising? 
- du gennem kandidatbanken kan blive kontaktet vedrørende job, løntilskud og/eller virksomhedspraktik? 


