
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
    

  
 

 

Velkommen 
til Nordjysk BootCamp 

SPOT 
VEJEN TIL 
DIT NYE 

26.–28.
oktober
2021JOB 

Er du ledig dimittend,  
eller er du netop ved at  
afslutte dit studie? Hent  
masser af inspiration  
til, hvordan og hvor du  
finder dit første job! 
Tilmeld dig på 
www.rar-bm.dk/nordjyskbootcamp 

Det er gratis at deltage, og du kan 
vælge mellem en række spændende og 
inspirerende events: 

● Brænder du for bæredygtighed? 
Få inspiration til job med grøn 
dagsorden og FN’s verdensmål 

● Har du en lang uddannelse og et 
kort CV? Tjek hvordan du bliver 
virksomhedens foretrukne valg 

● Skal du være freelancer eller 
iværksætter? Få nye perspektiver 
på jobmuligheder 

● Job uden for Aalborg? Mød et 
Nordjylland med højt til loftet og 
stærke netværk 

3 intense dage 26., 27. og 28. oktober. 
Nordjysk BootCamp løber over 3 dage 
med et mix af fysiske og digitale events. 
Der er gratis adgang og frit valg så 
længe, der er plads. 

● Mød virksomheder, der vil 
udfordre dig med cases og 
opgaver, som kræver din viden og 
kreativitet for at blive løst 

● Mød konsulenter, der er eksperter 
i at sætte dine kompetencer i spil 
til job- og karriere 

● Få inspiration til at søge job, du 
ikke anede eksisterede, eller som 
du selv skaber 

● Mød virksomhedernes HR 
eksperter og få deres tip til 
ansøgning og jobsamtale 

Mere om Nordjysk BootCamp: Nordjysk BootCamp er et samarbejde mellem kommuner, uddannel-
sesinstitutioner, virksomheder,  erhvervsfremmeaktører, jobcentre og a-kasser m.fl. Formålet er  
• at skabe kontakt og match mellem højtuddannede dimittender og virksomheder 
• at styrke dimittenders indsigt i virksomheders behov for de højtuddannedes kompetencer 

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 

http://www.rar-bm.dk/nordjyskbootcamp
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PROGRAM 
TIRSDAG 26. OKTOBER 

ARRANGØR:09.00-10.00 Dimittenders bidrag i mega-trends og den  
kreative vej i job.  

Bliv skarp på mega-trends, der præger 
arbejdsmarkedet, og hvordan du kan bidrage med 
din viden og metode. 

HVOR: 
WEBINARAC 

ARRANGØR:  
MAGISTRENES A-KASSE

HVOR:
WEBINAR

10.00-11.00  Virksomhedskontakt, og hvordan du sætter  
ord på dine kompetencer.  
Omsæt dine kompetenceområder til konkrete 
arbejdsopgaver, som din kommende arbejdsgiver 
kan forstå. 

 

ARRANGØR:  HVOR:11.00-12.00 Sæt den grønne dagsorden på det aktuelle  
arbejdsmarked 
Brænder du for at gøre virksomheder mere ’grønne’? 
Mød ’Det Grønne Rejsehold’. 

JOBCENTER AALBORG WEBINAR

ARRANGØR:  HVOR:12.00-13.00 Mød 3, der fik jobbet 
MatchMaking i Danmarks nordligste kommune, 
Frederikshavn. Mød Move North og se de mange 
job- og karrieremuligheder 

MOVE NORTH WEBINAR 

ARRANGØR:  HVOR:13.00-15.00 Case Competitions. Nordjysk Karriere  
Konvention 
Mød 3 virksomheder, der udfordrer dig med en 
interessant case, de står over for. 

ERHVERV NORDDANMARK   
OG INTERNATIONAL   
HOUSE NORTH DENMARK 

MEDBORGERHUSET
AALBORG, NYTORV 27 

ARRANGØR:  HVOR:15.00-16.00 Kickstart din karriere med en alternativ  
ansættelse 
Mød personer, der arbejder med eller har haft succes 
med projekt- og freelanceansættelser 

AKADEMIKERNES   
A-KASSE

WEBINAR

ARRANGØR:  HVOR:16.00-17.00 Bliv opdaget! Sådan gør du dig synlig og  
relevant på LinkedIn  
Virksomheders og en rekrutteringskonsulents syn på 
nyuddannede og LinkedIn. Hvordan sætter du bedst 
spotlight på dig selv? 

BALLISAGER WEBINAR

Tilmeld dig på: www.rar-bm.dk/nordjyskbootcamp 

http://www.rar-bm.dk/nordjyskbootcamp


 

 

 

  

  

 

 

 

BO 
CA 

PROGRAM 
ONSDAG 27. OKTOBER 

09.00-12.00 Sæt sine faglige og personlige kompetencer i spil  
med et pitch om grønne tiltag i virksomheder 
Jobmaker Challenge - sammen med et team får du 
mulighed for at levere input til en virksomhed om 
vækstmuligheder i grøn omstilling 

ARRANGØR: 
TANGE GRUPPEN OG 
RETHINK EVENT 

OBS: Følges op med 
workshop torsdag 
den 28. kl. 14-15 

HVOR: 
KENNEDYS PLADS 3, 1., 
9000 AALBORG 

10.00-12.00 

11.00-12.00 

Mød HR-afdelingen: Tre virksomheder fortæller,  
hvordan du når gennem nåleøjet 
Gør du det rigtige, og hvad lægger virksomhederne 
vægt på, når de ansætter? Q&A-session med HR-
afdelinger fra tre brancher. 

Match virksomhedernes præferencer og behov! 

Vi præsenterer rekrutteringsanalysen. Hør, hvordan du 
bedst bruger den viden i din jobsøgning. 

ARRANGØR: 
JOBCENTER AALBORG 

ARRANGØR: 
BALLISAGER 

HVOR: 
WEBINAR 

HVOR: 
SKT. JØRGENS GADE 3, 
9000 AALBORG 

ARRANGØR: 
AKADEMIKERNES  
A-KASSE 

HVOR:
WEBINAR 

12.00-13.00 Iværksætteri – kom og bliv inspireret 
Har du en iværksætter i maven? Vil du selv bestemme 
hvordan og hvornår du arbejder? Få de gode tips til at 
komme i gang. 

ARRANGØR: HVOR:  13.00-14.30 Fra ledig til ansat: Tre tidligere dimittender  
fortæller om vejen til det første job 
#nytjob. Det går du nok og drømmer om snart at kunne 
skrive på din LinkedIn-profil. Bliv inspireret af, hvordan 
andre fik det første job. 

JOBCENTER AALBORG UCN,  
SOFIENDALSVEJ 60,   
9200 AALBORG, 
LOKALE 3.0.25

ARRANGØR: HVOR:14.00-15.00 Thy som arbejdsplads 
JOBCENTER THISTED UCN,   

SOFIENDALSVEJ 60,   
9200 AALBORG, 
LOKALE 3.2.16 

Få bedre indblik i de mange og spændende 
jobmuligheder i Thy. 

ARRANGØR: HVOR:14.00-15.00 Ledighedsstresset? Hør, hvordan du kan tackle det 
JOBCENTER AALBORG UCN, CAMPUS  

HOBROVEJ,  
HOBROVEJ 85,  
9000 AALBORG,  
LOKALE CHV 1.1.21 

Få redskaber til at håndtere uvisheden om, hvornår du 
kommer i job. 

ARRANGØR: HVOR:15.00-17.00 Rekruttering og karrieremuligheder i små og  
mellemstore, nordjyske virksomheder 
Interesseret i karriere i mindre virksomheder? 
Oplev 3 af de nordjyske fortælle om rekruttering og 
karrieremuligheder. 

UCN UCN,  
SOFIENDALSVEJ 60,   
9200 AALBORG, 
LOKALE 3.0.25

ARRANGØR: HVOR:  16.30-17.30 Hvilke personlige kompetencer leder  
virksomhederne efter? 
Mød virksomheden Mekoprints erfarne HR direktør. 

DANSK INDUSTRI UCN, SOFIENDALSVEJ 
60, 9200 AALBORG,  
LOKALE 3.0.25

Tilmeld dig på: www.rar-bm.dk/nordjyskbootcamp 

http://www.rar-bm.dk/nordjyskbootcamp
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PROGRAM 
TORSDAG 28. OKTOBER 

ARRANGØR:  HVOR:09.00-10.30 Find det fede job i udlandet – men hvordan? 
JOBCENTER AALBORG WEBINAR 

Hør fra en, der selv arbejder i udlandet, og bliv 
inspireret til at udleve drømmen! 

ARRANGØR:  HVOR:10.00-11.00 Jobformidling – mød virksomheder uden for  
Aalborg BALLISAGER SKT. JØRGENS GADE 3,  

9000 AALBORG 

Få virksomhedernes bedste bud på, hvordan du får 
job, hvis du er villig til at flytte eller pendle. 

ARRANGØR: HVOR:11.00-12.00 Sæt ord på det, du kan tilbyde en virksomhed 
AALBORG UNIVERSITET WEBINAR 

At vide hvad du kan og sætte ord på, er afgørende for 
om en virksomhed forstår, hvad du kan gøre for den. 
Det kan være svært! Vi hjælper dig i gang! 

ARRANGØR:  HVOR:12.00-13.00 Lær at brilliere til jobsamtalen 
AKADEMIKERNES A-KASSE WEBINAR 

Hvilke spørgsmål bliver du stillet? Hvordan skiller du 
dig ud fra mængden? 

ARRANGØR:  HVOR:12.00-13.00 Økonomiske værktøjer til at ansætte  
højtuddannede – få inspiration og find rundt i  
de mange muligheder 

ERHVERVSHUS   
NORDJYLLAND OG   
JOBCENTER AALBORG 

WEBINAR

Få inspiration og konkret viden om de økonomiske 
værktøjer til at ansætte højtuddannede. 

ARRANGØR:  HVOR:13.00-14.00 Skal du være graduate i en SMV? 
AC WEBINAR 

Det er nu muligt at blive Graduate i en mindre privat 
virksomhed – ansøgningsfristen er 31.12.21. Kom og 
hør mere om, hvordan du finder din SMV, og hvordan 
du ansøger. 

ARRANGØR:  HVOR:14.00-15.00 Pitch med virksomheder – præsentation   
af cases TANGE GRUPPEN OG   

RETHINK EVENT 
KENNEDYS PLADS 3, 1., 
9000 AALBORG 

Virksomhedscase, forberedelse og pitch 

ARRANGØR: HVOR:15.00-16.00 Fremtidens arbejdsmarked – hvordan udvikler  
arbejdsmarkedet sig i 2022? UCN UCN,  

SOFIENDALSVEJ 60,  
9200 AALBORG,  
LOK. 3.0.25

Få indblik i brancher med potentiale, og hør hvordan 
du kan få en fod indenfor. Også selvom din profil ikke 
matcher 100 procent. 

Tilmeld dig på: www.rar-bm.dk/nordjyskbootcamp 

http://www.rar-bm.dk/nordjyskbootcamp



