Har du en konkret opgave
eller en idé, der kan udvikle din
virksomhed - men mangler du
viden, tid eller ressourcer?
Højtuddannede giver øget indtjening og øgede kompetencer
Ved at knytte en højtuddannet eller studerende til din virksomhed kommer du
videre med opgaverne eller idéerne, øger din indtjening og vil sandsynligvis få
udvidet kompetencerne i virksomheden. Der er forskellige muligheder og tilskudsordninger til højtuddannede medarbejdere – vi kommer gerne på besøg og hjælper
dig med at afdække dit behov.

Videnpilot

Videnpilot
Myndighederne stiller store krav til producenter af medicinsk udstyr. Et omfattende
dokumentationsarbejde skal sikre patienternes og personalets sikkerhed. Det er
ofte en stor mundfuld for mindre virksomheder. Derfor valgte firmaet Vendlet i
Aabenraa at ansætte en akademiker, der har til opgave at finde rundt i mængden af direktiver, bekendtgørelser og vejledninger og skabe det overblik, der er
nødvendigt for at sikre, at virksomhedens produkter lever op til myndighedernes
krav. Ansættelsen har givet firmaets direktør, Peter Maindal, mere overskud til at
fokusere på forretningsudvikling og drift.

Løntilskud på op til kr. 12.500 pr.
mdr. i op til 12 måneder.

Jobpraktik – ulønnet
Ledig akademiker udfører en opgave i op til en måned i virksomheden. Kan i nogle tilfælde forlænges
til jobperiode med løntilskud.

Jobpraktik

Studerende

Cand. merc hos groNet – et sønderjysk netværk med mere end 100 virksomheder,
der ønsker at udvikle sig inden for miljø, ledelse og CSR. I jobperioden løste praktikanten kommunikations- og markedsføringsopgaver med fokus på hvordan groNet
kunne kommunikere værdien af sine ydelser ud til forskellige virksomheder og
beslutningstagere. Hjemmesiden blev optimeret og opdateret og praktikanten kom
med input til nyhedsbreve og online kommunikation.

Studerende løser en opgave i virksomheden i forbindelse med deres
studie med op til 6 måneders praktik, hvor der veksles mellem studie/
virksomhed/opgaveløsning.

Studerende – fra 1 op til 6 måneders praktik
En studerende udvikler i løbet af et 3-måneders praktikforløb et koncept for et
mobilt website, der synliggør Rødekro som et spændende oplevelsesområde med
shoppingmuligheder, vejvisning og praktisk information.

HA-ENIN – 2 år med gratis viden og innovation hver onsdag
En studerende fra HA i entreprenørskab og innovation skal i sit 3-årige studie have
en ulønnet studieplads hos en virksomhed 1 dag i ugen gennem 2 år. Med en HAENIN studerende får du fokus på innovation og udvikling i din virksomhed, og får
løst konkrete og praktiske opgaver og projekter med den nyeste viden og teori.

Studerende med studiejob, der
løser opgaver i virksomheden.
Studerende fra HA i entreprenørskab og innovation (HA-ENIN) løser
opgaver i en virksomhed 1 dag i
ugen gennem 2 år ulønnet.

Job med løntilskud
Løntilskud til ledig på 71,67 kr.
timen (2013).

Kontakt os, det er gratis
Kontakt os for at aftale et møde hos dig, hvor vi fastlægger, hvordan vi arbejder videre med din idé. Det er gratis. Sammen
fastlægger vi, om det er en akademiker, der er løsningen, og i givet fald, hvilken type samt støtteordning, der er relevant. Du
vil også blive inviteret til at deltage i workshops og netværk. Du kan læse mere om Viden til Landet på www.videntillandet.dk
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Hvad kan man bruge en akademiker til
- når de nu ikke kan bruge hænderne?

Lyder det interessant – så hjælper Erhvervenes Hus Aabenraa
og vores samarbejdspartnere med:
-

at afklare om en akademiker er det rigtige for din virksomhed
at skrive et relevant stillingsopslag
at finde den rette person
at få op til kr. 150.000 i tilskud til den første årsløn
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