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PITSTOP 3 

AARHUS KOMMUNE 

SUCCES MED  
DIMITTENDER I JOB

Aarhus er udover en by i vækst også en universitetsby og hver sommer er der ca. 3000 dimittender, 
der melder sig ledige i Jobcenter Aarhus. Henover et år har vi ca. 12.000 tilmeldte højtuddannede 
jobsøgende, hvoraf ca. 70% er under 30 år.

Dimittenderne mangler typisk konkret erhvervserfaring og viden om, hvordan de kan sætte deres 
nyerhvervede kompetencer i spil i forhold til konkrete opgaver, som skaber værdi for virksom-
hederne. Vores politisk vedtagne investeringsmodel på AC-området har derfor det virksomheds-
opsøgende arbejde som omdrejningspunkt. Med denne indsats matcher vi både dimittendernes 
behov for at få hjælp til at komme i deres første job og sikrer, at de aarhusianske virksomheder i 
vækst får matchet efterspørgselsbehovet. I afdelingen for højtuddannede har vi pr. 1.januar 2019 
22 virksomhedskonsulenter, der arbejder med mange forskellige områder indenfor det virksom-
hedsrettede arbejde.

På et år har vi ca. kontakt til 3.000 virksomheder og formidler ca. 1.900 jobsøgende akademikere 
til virksomhedsvendte indsatser eller ordinære jobs. Fra 2019 er der investeret yderligere i AC-
området, og vi skal bidrage til Aarhus Kommunes mål om, at der skal være 3.000 færre på offentlig 
forsørgelse ved udgangen af 2020.

KANDIDATBANKER INDENFOR 6 BRANCHER
I Jobcenter Aarhus har vi etableret 6 AC-kandidatbanker, hvor de jobsøgende kandidater screenes 
og ”tagges” til den branche, som de er kvalificeret til at arbejde inden for. Dermed bliver det let-
tere at lave en effektiv og præcis udsøgning af kandidater, når en virksomhed har et rekrutterings-
behov.

Kandidaterne får enten et virksomhedsvendt tilbud eller korterevarende opkvalificering, hvis de 
ikke har de helt rette kompetencer eller mangler erfaring for at kunne indgå i kandidatbanken.

Der er 6 kandidatbanker og 22 underliggende kompetenceprofiler indenfor flg. udvalgte branche-
områder:

 • IT-support, sikkerhed og udvikling
 • Indkøb, logistik og økonomi
 • Kommunikation og marketing
 • Arkitektur og byggeri
 • HR, administration og jura
 • Science & Technology
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Der afholdes løbende besøgskampagner inden for hvert kandidat-bankområde med henblik på at 
være helt opdateret på aktuelle kompetencebehov i brancherne og kandidatbankerne og dertil-
hørende kompetenceprofiler tilrettes derefter. For at skabe sammenhæng mellem de jobsøgendes 
kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel, tager guidelines for køb af kurser/aktiveringsstra-
tegi ift. de jobsøgende sit udgangspunkt i kampagnerne og dermed jobcentrets indhentede viden 
om og kendskab til branchernes rekrutteringsbehov.

FOKUS PÅ FAGLIG MOBILITET: VIRKSOMHEDSVENDTE FORLØB MED  
MULIGHED FOR AT UDBREDE SINE AC-KOMPETENCER TIL ANDRE BRANCHER
Årligt tilbydes ca. 350 dimittender forskellige virksomhedsrettede forløb, hvor de matches med 
en SMV-virksomhed indenfor mange forskellige brancher, som kandidaterne måske ikke selv 
kunne forestille sig, kunne matche deres kompetencer og interesser. De afprøver således deres 
kompetencer i en konkret sammenhæng og der er mulighed for job (eller løntilskud) i virksomhe-
den efterfølgende. Der er forskellige typer af forløb, men som hovedregel løser kandidaterne en 
opgave for konkrete virksomheder, det kan ske i et tværfagligt sammensat team eller som et indi-
viduelt tilrettelagt praktikforløb, i kombination med undervisning i fx innovation, forretningsud-
vikling, salg og design thinking. Forløbene udbydes af konsulenthuse, og der er god effekt på for-
løbene i forhold til at hjælpe dimittenderne videre i jobs. De forskellige forløb er ofte repræsente-
ret på den regionale positivliste. Effekterne er typisk på ca. 50% i job efter 3 mdr. 

FOKUS PÅ GEOGRAFISK MOBILITET: TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJDE
Jobcenter Aarhus har etableret formidlingssamarbejder med Skive, Herning og Ringkøbing-Skjern 
Kommuner. Formålet er at imødekomme efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft i de Midt- 
og Vestjyske kommuner, ved at matche med jobsøgende akademikere fra Aarhus. Samarbejdet har 
særligt fokus på at give ny-dimitterede muligheden for at lande deres første job.

Deltagerne bliver i samarbejde med Akademikerne og Jobcenter Aarhus klædt på til karrieredage i 
samarbejdskommunerne. På en workshop arbejder de med deres jobsøgningsstrategier og skal ud 
fra konkrete cases pitche deres akademiske kompetencer, så de matcher virksomhedernes aktuelle 
efterspørgsel. 

Derefter arrangeres karrieredage i de vestjyske kommuner, hvor de jobsøgende akademikere 
”speeddater” med lokale virksomheder, der skal finde deres første eller næste højtuddannede 
medarbejder. De aarhusianske akademikere bliver kørt dertil i busser og får udover konkrete job-
muligheder også mulighed for at netværke og vidensdele undervejs.

Der er indgået samarbejdsaftaler med de Midt-Vestjyske kommuner om løbende at formidle jobs 
til de aarhusianske akademikere med afsæt i de 6 AC-kandidatbanker. I aftalen indgår også fælles 
virksomhedsbesøg med henblik på at stimulere jobskabelse i virksomheder og organisationer i de 
tre kommuner, som kan besættes af aarhusianske kandidater. De jobsøgende akademikere får må-
nedligt fremsendt en liste med aktuelle jobs fra de tre kommuner.

I 2019 er der fokus på at udvide samarbejdet til flere kommuner i Nord- og Sønderjylland.

Jeanette Smidemann, virksomhedskonsulent
Christel Elgaard, virksomhedskonsulent
Janni Filt, afdelingsleder
Aarhus Kommune
jfkj@aarhus.dk 


