
NEXT TALENT
Fynsk Erhverv er Fyns største erhvervsorganisation med ca. 550 medlemsvirksomheder. 

og er en 100 % medlemsfinansieret netværksorganisation. 
Vi kender det fynske erhvervsliv og er i daglig kontakt med indehavere og beslutningstagere i 

de fynske virksomheder.

Første kontakt
Efter aftalen er godkendt af jobcenter fremsender 
du CV og screeningsskabelon. Herefter kontakter 
vi dig og inviterer til første møde.

Første møde
Ved første møde afdækker vi i fællesskab de kom-
petencer og ressourcer du har at byde ind på ar-
bejdsmarkedet med.  

Vi udarbejder en realistisk og effektiv jobsøgnings-
strategi i forhold til virksomheder og funktioner. 

Når valget af virksomheder, brancher og funkti-
oner vurderes realistisk, iværksættes en plan for 
hvem, der skal kontaktes og hvordan. Er valget 
ikke realistisk, drøfter vi hvordan et alternativ kun-
ne se ud.

Sidst, men ikke mindst får du en række opgaver, 
som skal løses frem til næste møde.

Løbende ugentlig kontakt
Efter første møde er der ugentlig og individuel 
kontakt med en konsulent, hvor der følges op på 
jobsøgningsstrategien, og hvilke resultater den 
foreløbige indsats har afledt. 

Under forløbet vil der være 100% fokus på kontak-
ten til virksomhederne, opfordret såvel som uop-
fordret.
 
Samtidig arbejder Fynsk Erhverv hele tiden målret-
tet på, at finde en åbning og gøre brug af virksom-
hedspraktik og/eller løntilskud.

Er det nødvendigt, tilrettes og justeres  strategien, 
indtil det ønskede resultat opnås. Du skal fortsat 
udføre en række opgaver mellem den ugentlige 
kontakt. I visse tilfælde giver det mere mening at 
vi overtager nogle opgaver – det kunne eks. være 
hvis vi har en særlig kontakt til en beslutningstager 
og vurderer chancerne størst ved selv at rette den 
første henvendelse.

Krav til dig som kandidat

VIRKSOMHEDSNETVÆRK
Adgang til et stort virksomhedsnetværk på ca. 

550 virksomheder

SYNLIG PROFIL
Eksponering via div. erhvervsarrangementer, 
webside, nyhedsbreve, sociale medier m.m.

PITCH 
Fynsk Erhverv afholder løbende arrangementer, 

og har forskellige netværksgrupper, som du vil få 
mulighed for at pitche for

VIRKSOMHEDSPORTALEN
Fuld adgang til portal med ca. 20.000 fynske 
virksomheder, hvor du kan udsøge data og 

researche med henblik på uopfordrede  
henvendelser

Akitviteter og tilbud i NEXT TALENT
Udover den ugentlige kontakt til konsulenten, der er din sparringspartner og ”wingman” under hele forlø-

bet, vil du også have mulighed for at deltage i diverse tilbud.

Du er jobklar og kan se dig selv i SMV 
virksomhed

Du har en akademisk uddannelse og kan begå 
dig på engelsk

Være indstillet på at løse en række selvstændige 
opgaver i forbindelse med eksekvering af din 

jobsøgningsstrategi

Være positivt indstillet overfor brug af  
virksomhedspraktik og løntilskud

EN UNIK MULIGHED FOR MATCH MED EN VIRKSOMHED

FE 30.05.2022


