
HØJTUDDANNEDE SKABER 
VÆKST I SMÅ OG  
MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
Konsulenthuset ballisager søger lige nu små og mellemstore virksomheder i Nordjylland.  
Er du nysgerrig på, hvordan højtuddannede kan skabe værdi i din virksomhed?
Kunne du tænke dig at hjælpe højtuddannede akademikere tættere på arbejdsmarkedet?  

Så har vi her to gode muligheder til dig.

BAGGRUND: ET EU-PROJEKT MED BALLISAGER PÅ SIDELINJEN
Vi er en del af et EU-projekt, hvor vi samarbejder med Jobcenter Aalborg, Aalborg Universitet (AAU) og  
University College Nordjylland (UCN) om at få nyledige dimittender fra de to højere læreanstalter til at søge  
ind i små og mellemstore virksomheder (SMV).

Konsulenthuset ballisager skal bistå med undervisningen af dimittenderne, så de motiveres og klædes  
vidensmæssigt ordentligt på til at finde beskæftigelse i en nordjysk SMV med vækstpotentiale.

1. OPLÆG: HVORDAN ER DET AT ARBEJDE I EN SMV?
I bidrager med viden om:
•  Hvordan det er i en SMV contra større virksomheder (beslutningsprocesser, 

økonomi, markedsføring, salg, interne samarbejdsrelationer osv.)
• Hvorvidt I ansætter akademikere? Hvis ikke, hvorfor er det tilfældet?
• Hvilke udfordringer oplever I med (ikke) at have ansat akademikere?

I får:
• Indsigt i højtuddannede akademikeres kompetencer og viden.
• Muligheden for at bringe akademikere tættere på arbejdsmarkedet.

Forventet varighed 1 – 1½ timer

2. WORKSHOP: FÅ INPUT TIL EN KONKRET UDFORDRING
I bidrager med:
•  En udfordring/opgave, som jeres virksomhed står overfor. Opgaven kunne 

f.eks. være indenfor salg, markedsføring, IT eller økonomi. Dimittenderne 
har forskellige uddannelsesbaggrunde og vil forsøge at løse udfordringen i 
Workshops, mens I går rundt og sparrer med dem.

• At kandidaten får øget forretningsforståelse for SMV virksomheder.

I får:
• Input til en konkret løsning på en konkret udfordring i jeres virksomhed
•  Indsigt i, hvordan højtuddannede akademikere kan anvende deres 

kompetencer på problemstillinger i netop jeres virksomhed. 

Forventet varighed 2 – 3 timer

INTERESSERET I AT HØRE MERE?
Så kontakt vores konsulent i Aalborg, Rikke Nyhauge Sørensen,  
på tlf. 30 60 89 34 eller mail rns@ballisager.com.

?


