Vækst
via
viden
- træning og undervisning i
jobsøgning i små og
mellemstore virksomheder.

vækst via viden
RN Denmark ønsker at de små og mellemstore nordjyske virksomheder
(SMV’er) får de bedste muligheder for øget vækst og konkurrenceevne.
Og det kan du, som højtuddannet akademiker, understøtte med din viden
og kompetencer.
Jobcenter Aalborg, Aalborg Universitet (AAU) og University College
Nordjylland (UCN) er gået sammen om at bringe dig tættere på de nordjyske
væksteventyr.
Nordjyske SMV’ere efterspørger højtuddannede
De næste 5 år vil kompetencebehovet generelt ligge inden for følgende
hovedtendenser:
• Fokus flyttes fra arbejdsfunktioner til arbejdsprocesser
• Medarbejdere bliver indraget i ledelse
• Stigende behov for samarbejde og samskabelse
• Øget behov for relations- og kommunikationskompetencer
• Lederen som kummunikator
• Fra fagfaglige- til personfaglige kompetencer

(Kilde: FremKom 2 fra 2012).

Modul 1
(2 dage)

• Kickoff og målsætninger
• Moderne jobsøgning
• Målgruppens faglige/
akademiske kompetencer
set med virksomhedernes øjne
• Kompetenceafklaring
forskellige metoder

Modul 2

Modul 3

• Det akademiske arbejdsmarked
og de gode muligheder for
professionsbachelorer
• De gode muligheder
• SMVérnes DNA
- kulturen
- salg og markedsføring
- forretningsforståelse
og virksomhedsformer
• Company Trouble Shooting (CTS)
• Præsentation af hjemmeopgave

• Salg & netværk
• Kontakt til virksomhederne

(2 dage)

(2 dage)

Akademikere skaber vækst i små og mellemstore virksomheder:
•	I perioden 2001-2013 øgede SMV’ere (<100 medarbejdere), der ansatte deres første højtuddannede i
perioden, deres beskæftigelse med 4,5 personer i forhold til virksomheder uden højtuddannede. Kilde:
Epinion for Akademikernes A-kasse og Djøf 2017.
•	Tre år efter ansættelsen af den første akademiker er værditilvæksten omtrent 38 % højere for disse
virksomheder sammenlignet med virksomheder uden højtuddannede ansatte. Kilde: Epinion for
Akademikernes A-kasse og Djøf 2017.

Dit udbytte
Du får mulighed for at tilføre værdifulde ressourcer til en nordjysk SMV’er,
der har en ambition om fremtidig vækst. Samtidig skaber du en bred profil,
der vil gavne dig i din karriere fremover.
Endelig samler du værdifuld erfaring fra en type virksomheder, hvor du
arbejder tæt sammen med beslutningstagerne, og hvor du ofte vil kunne få
et stort ansvarsområde.
Sådan arbejder vi hos ballisager
Vi forsøger hele tiden at være meget konkrete i vores rådgivning.
Vi vil helst bruge tiden på handling i stedet for overflødig snak. Derfor sørger
vi for hele tiden at være i tæt dialog med virksomhederne. Og vigtigst af alt,
ved vi, hvad vi taler om:
Hvert år laver vi en stor undersøgelse, hvor virksomhederne fortæller os, hvad
de anser for at være de bedste CV’er og ansøgninger.
Lokalt netværk i Aalborg
Vi har hjulpet ledige i job i Aalborg siden 2009. Det har givet os mulighed for
at opbygge et stort lokalt netværk af virksomheder.
Siden vi startede i Aalborg, er vi blevet målt til at være blandt de bedste til at
få ledige i job i en relevant virksomhed.

”Som jobsøger havde jeg brug for engageret rådgivning og ligeværdig dialog. Det
oplevede jeg ubetinget hos Konsulenthuset ballisager. Og så var det betryggende,
at ballisager rådgiver med afsæt i et godt virksomhedsnetværk. Det resulterede i
job for mig”.
Mia Sloma-Jessen, Vidensmedarbejder

praktisk
Du har mulighed for at deltage, hvis din jobcenterkonsulent giver dig denne mulighed.
Mødetid:	Du kan se mødetider m.m. på ballisagers hjemmeside, se linket
i din jobplan.
Følgende organisationer står bag projektet:
Adresse:	Sankt Jørgens Gade 3
			
9000 Aalborg
Telefon: 70 29 40 50
Email: info@ballisager.com
Aalborg

Om firmaet
bag forløbet
Konsulenthuset ballisager blev etableret af cand. scient. pol. Morten Ballisager
i 2008. Morten oplevede selv, hvor svært det kan være at sætte retning på
sin jobsøgning.
I dag har Konsulenthuset ballisager specialiseret sig i karriererådgivning,
og vi forsøger at gøre rådgivningen vidensbaseret, konkret og brugbar.
For at gøre rådgivningen konkret og anvendelig har vi etableret et stærkt
netværk med 2000 virksomheder, som er med til at gøre vor rådgivning
faktabaseret og opdateret.

Læs mere på ww.ballisager.com
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