SKAB VÆRDI I SMÅ OG
MELLEMSTORE
VIRKSOMHEDER

AKADEMIKERKAMPAGNEN
Akademikerkampagnen har siden 2005
bygget bro mellem højtuddannede og
virksomheder med ringe kendskab til
akademisk arbejdskraft – typisk SMV’er.
Vi specialiserer os i klæde akademikere på
til jobsøgning på nye og ukendte
jobmarkeder og i at matche virksomheder
med behov for videnskompetencetilførsel.

MÅLSÆTNING
Efter kurset har deltagerne konkrete værktøjer til
at blive jobmager, kommunikationsværktøjer til
pitch, aktuel viden om efterspørgslen på
arbejdskraft i SMV´erne samt
præsentationsmateriale målrettet SMV´erne.

MÅLGRUPPE
Akademiske dimittender (LVU/UNI-bach), der er
dimitteret inden for de seneste 24 mdr.

ONLINE KURSUS

FYSISK KURSUS

5 moduler á 2 timer og 45 min
Afholdes via Zoom med hyppig brug af
breakout-sessioner

To sammenhængende dage fra kl. 09.00 – 15.00
Et opsamlingskursus online 7 dage efter
starten afholdes via Zoom

Efter kursusdeltagelse kobles hver dimittend med 2 SMV’er, der har vist interesse i at ansætte en
akademiker. Det er nu op til dimittenden at tage kontakt og afsøge samarbejdsmulighederne.
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At præsentere deltagerne for SMV segmentets
univers og italesætte SMV´ernes fokus på at
drive forretning – Ikke mindst, hvad det betyder
for kandidaterne, når de skal kommunikere
med virksomhederne.
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At træne deltagernes evne til at identificere
virksomhedernes brændende platforme,
identificere konkrete arbejdsopgaver og
oversætte samt præsentere deres
kompetencer målrettet en SMV gennem pitch.
Kandidaterne bliver skarpe ift. SMVsegmentets typiske behov og bundlinjefokus
og hvordan de kan tale ind i den dagsorden,
der sættes på baggrund af arbejdsmarkedets
megatrends såsom f.eks. digitalisering og grøn
vækst.
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At klæde deltagerne på til at målrette deres
kommunikation i mødet med arbejdsgiverne
med sigte på at kunne møde arbejdsgiverens
efterspørgsel.
Vi inddrager værktøjer der tager
udgangspunkt i arketyper og
kommunikationsstile.
Tilsammen udgør værktøjerne en metode, der
skal styrke egen uopfordrede jobsøgning i
SMV-segmentet.
Kandidaterne styrkes i evnen til at kunne tage
føringen i en uformel samtale/kaffemøde med
en arbejdsgiver.

4
At rette fokus på vigtigheden af, at deltagerne
inddrager SMV segmentet som et naturligt
delarbejdsmarked i deres jobsøgning – både
uopfordret og på opfordring gennem
jobopslag.
Vi retter fokus på hvad der skal til for at komme
ind på et arbejdsmarked, hvor der sjældent
bliver slået stillinger op, men hvor der er
efterspørgsel på akademikeres opgaveløsning
og viden tilførsel.
Med andre ord; at blive en ægte jobmager.

HVAD SIGER DELTAGERNE?
93% ER TILFREDSE MED KURSETS RELEVANS
93% ER TILFREDSE MED KURSET I HELHED
94% VIL ANBEFALE KURSET TIL ANDRE AKADEMIKERE
Hvert år underviser vi omkring 1.000 ledige
akademikere. Efter kurset evaluerer de anonymt
vores tilbud.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt
Sjælland Fyn Jylland
Chefkonsulent
Kristina Falkvist
kfa@ac.dk

Chefkonsulent
Louise Bruun Rosenbaum
lbr@ac.dk

Eller læs mere på Akademikerkampagnen.dk

