
”Erhverv, det personlige lederskab og idræt” 

”Erhverv, det personlige lederskab og idræt” er et tilbud til dig med en videregående uddannelse. Din 

uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men da det er i samarbejde med en idrætsorganisation, 

er det en fordel at have interesse for foreningsliv generelt. Alle med en videregående uddannelse kan 

komme i spil. Målet er, at du kommer i job indenfor dit fagområde eller et – for dig – helt nyt fagområde. 

Kurset er en blanding af undervisning i ledelsesteori, selvindsigt og netværk og 2 virksomhedspraktikker. 

Forløbet åbner dine døre til det private erhvervsliv. Du får al den sparring, som du ønsker i din 

karriereplanlægning og får samtidig mulighed for at arbejde på en strategisk business case i en privat 

virksomhed. Det er en stor mulighed for at finde dit eget talent!  

Hvad får du ud af at deltage?  

• konkret erhvervserfaring fra en virksomhed på dit CV  

• kursus i det personlige lederskab på dit CV 

• afklaring af dine faglige, sociale og personlige kompetencer og hvor de kan anvendes gennem 
personlighedstests og personlig coaching 

• et gennemarbejdet jobsøgningsmateriale (CV, ansøgning, LinkedIn) samt træning i 
ansættelsessamtaler  

• kommerciel indsigt og viden om relevante jobfunktioner  

• afklaring af dit kernetalent og dine vigtigste kompetencer i praksis  

• et større professionelt netværk og taktikker til at bruge det  

• værktøjer til projektledelse og koordinering i et team  

• nye gode vaner i din jobsøgning 

 

I løbet af kurset bruger du 2 x 4 uger på at løse opgaver/en business case for hhv. en idrætsforening og en 

privat virksomhed. Den første praktik i en idrætsforening bliver i samarbejde med en anden højtuddannet 

med mulighed for faglig sparring indbyrdes.  

Den anden praktik er i en privat virksomhed, hvor du kan komme til at arbejde med fx HR, markedsanalyse, 

forretningsudvikling, branding, markedsføring, kommunikation, CSR ol.  

Det er forløbets seniorkonsulenter, der som udgangspunkt finder praktikvirksomhederne i de private 

virksomheder. Casene er typisk åbne og rummelige.  Dermed er det også et forløb som henvender sig til en 

bred pallette af både generalister og specialister.  

I hele forløbet får du sparring på din jobsøgning og adgang til et spændende netværk. Projektets 

seniorkonsulenter hjælper dig med at definere din profil og holde din energi og dit aktivitetsniveau oppe. 

De deler deres omfattende viden og giver dig værktøjer, der kan bringe dig i job. 

NÆSTE FORLØB 

Næste forløb starter den 27. februar 2023 og slutter 24.maj 2023 

 



 

INFORMATIONSMØDE 

Der afholdes informationsmøde den 09. februar 2023. Informationsmødet afholdes hos DBU Jylland, 

Kileparken 27, 8381 Tilst, fra kl. 11.30 til 12.30 og herefter individuelle samtaler. Under mødet hører 

du om forløbets indhold. Det er en forudsætning for at blive optaget, at du har deltaget i 

informationsmødet den 9. februar.  Tilmelding til informationsmødet sker ved at sende ovenstående til 

vtv@aarhus.dk – att.: Kirsten Simonsen og Claus Bang Møller. Vedhæft gerne dit CV en kort motivation. 

YDERLIGERE INFORMATION 

Du er desværre ikke sikret en plads, selv om du deltager på informationsmødet, da vi kun har et vis antal 

pladser. Ligeledes er du ikke forpligtet til at deltage på forløbet, selv om du deltager i informationsmødet.  

Kurset er et samarbejde mellem konsulentvirksomhederne Jobinplace, Würtz Extemp, DBU Jylland og 

Jobcenter Aarhus  

 

Venlig hilsen 

Kirsten Simonsen og Claus Bang Møller 

Virksomhedskonsulent 
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