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Nordjysk BootCamp for 
højtuddannede dimittender 
Du er netop blevet dimittend – eller 
er på vej til at blive det - og har 
skiftet studiet ud med en dagligdag 
bestående af CV-opsætning og 
ansøgningsskriverier. Nordjysk 
BootCamp 2021 er lige præcis den 
inspiration, du har savnet. Her får du 
svar på spørgsmål som: 

• Hvordan adskiller du dig bedst fra 
mængden af jobsøgere? 

• Hvordan bliver du attraktiv 
for en virksomhed, hvis du 
ikke har et langt CV fyldt med 
erhvervserfaring? 

• Hvordan tager du bedst kontakt 
til virksomheder, du gerne vil 
arbejde i? 

På Nordjysk BootCamp får du konkret 
viden om, hvad virksomhederne 
leder efter, når de skal ansætte en 
ny medarbejder. Du får gode råd til, 
hvordan du kommer i søgelyset hos 
virksomheder, som endnu ikke ved, at 
de har brug for netop dig, dine idéer 
og kompetencer. Du får sparring på at 
gå din egen vej mod job og prøve nye, 
kreative metoder af. Måske overvejer du 
at blive iværksætter og selvstændig? 

3 intense dage – 26., 27. og 28. 
oktober 
Nordjysk BootCamp løber over 
tre dage med et mix af fysiske og 
digitale events. Vælg selv fra et bredt 
program, og øg din chance for, at 
det er dig arbejdsgiveren indkalder 
til samtale næste gang – med friske 
jobsøgningstips i baghånden. Vi har 
samlet en række arrangører, der er 
eksperter i at omsætte kompetencer og 
evner til praksis, job- og karriere. Vi har 
inviteret virksomheder ind til at møde 
højtuddannede med friske idéer til at 
løse virksomhedernes udfordringer! 

Program og tilmelding: 
https://rar-bm.dk/nordjyskbootcamp 

Arrangører: RAR Nordjylland, Akademikerne, 
Akademikernes A-kasse, Arbejdsmarkedskontor 
Midt-Nord, Ballisager, Business Region North, 
Dansk Industri, Erhverv Norddanmark, 
Erhvervshus Nordjylland, erhvervskontorer og 
jobcentre i Nordjylland, KKR Nordjylland,
Magistrenes A-kasse, Move North, 
Professionshøjskolen UCN, Tange Gruppen, 
Aalborg Universitet
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