
 
 
 
 

 
Kendte opgaver > < nye ressourcer i din virksomhed! 

Behov for 
arbejdskraft

•Dine opgaver 
afklares og 
ønsker til 
kandidatens 
kompetencer og  
funktion 
defineres.

Screening & 
Udvælgelse

•Udvælgelse og 
præsentation af 
kandidater + 
samtaler  i din 
virksomhed

Praktik

• Kandidaten 
starter i din 
virksomhed. 
Forløbet er 
ulønnet og 
uforpligtende.

Løntilskud

•Ønsker du at 
forlænge 
samarbejdet, 
kan du ansætte 
kandidaten med 
81,27 kr. i 
tilskud pr. time.

Ansættelse

•Du kan tilbyde 
kandidaten at 
blive ansat i din 
virksomhed, 
enten i en fast 
stilling, eller 
tidsbegrænset.

 

Har du opgaver, der ikke bliver løst? Fordi du ikke har tid? Fordi opgaverne føles tunge og 
uoverskuelige? Men alligevel favorable at få gennemført? 
 
Måske kan du genkende ønsket om at have mere tid og flere ressourcer til rådighed? Og måske også nye kompetencer, 
som kan styrke din virksomheds vækst og konkurrenceevne? 
 
Så er NEXT talent præcis det, du har brug for: 
 

Fordele for dig: Eksempler på opgaver, der skal løses i virksomheden: 
 

• Mere tid 

• Bedre overblik 

• Større effektivitet 

• Mindre spild 

• Større synlighed 

• Ny viden 

• Flere kunder 

• Mere forretning 
 

• Sociale medier, online marketing, hjemmeside m.m. 

• Markeds- og kundeanalyser, Big data analyse 

• Salg, indkøb, økonomi, regnskab og finansiering 

• Administrative opgaver 

• Kvalitetssikring, produktionsoptimering 

• Oversættelses- og kommunikationsopgaver 

• Personaleforhold 

• Og meget, meget mere! 

 
Fynsk Erhverv tilbyder dig helt uforpligtende at få en nyuddannet medarbejder ind i 
virksomheden og afprøve hvilken værdi, effekt og vækstpotentiale, dette kan medføre. 
 
Alle NEXT talentforløb er individuelt tilpasset, så de er målrettet din virksomhed.  Det er dine ønsker og behov, der er 
styrende for forløbet.  Et Next talentforløb kunne se således ud: 

 

 

 

 

 

 

Fynsk Erhverv kender de ledige kandidater og foretager screeningen for dig. Vi sikrer et godt match mellem din 

virksomhed og den nyuddannede medarbejder, og vi følger forløbet tæt hele vejen. 

Fynsk Erhverv håndterer det lavpraktiske papirarbejde mv. Der er ikke noget bureaukrati eller nogen yderligere 

omkostninger forbundet med samarbejdet.  Din indsats skal alene fokuseres på opgaverne og samarbejdet med din 

nye medarbejder. 

Er du nysgerrig, så læs mere om NEXT Talent:  https://fynskerhverv.dk/nexttalent eller kontakt:  

Lolle H. Schierff  

Markedsdirektør 

lhs@fynskerhverv.dk 

Mobil: 2912 1440 

https://fynskerhverv.dk/nexttalent/
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