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ACADEMIC PARTNERSHIP 
Hvad kan Jobcenter Odense hjælpe dig med? 

I Jobcenter Odense er 9 virksomhedskonsulenter klar til at hjælpe dig med, 

hvordan du med akademisk arbejdskraft kan skabe vækst og øge bundlinjen i 

din virksomhed. Academic Partnership er specialiseret i at hjælpe               

virksomheder med at finde de rette medarbejdere gennem en hurtig og effektiv 

rekrutteringsproces og samtidig bidrage til at nedbringe akademikerledigheden. 

Herunder er et overblik over, hvilke samarbejder du kan indgå med Academic 

Partnership. 

Rekruttering af højtuddannede medarbejdere 

Academic Partnership tilbyder rådgivning og sparring i forhold til, hvordan du kan tænke en akademisk             

medarbejder ind i din virksomhed. I den praktiske del af processen står Academic Partnership klar til at bidrage 

med udsøgning og screening af relevante kandidater inden for stort set alle brancher. Ønsker du at annoncere  

gratis på Jobnet eller i en særlig Jobbank for akademikere, er det også en mulighed. 

Job med løntilskud 

Job med løntilskud giver dig mulighed for at ansætte en potentiel ny medarbejder med tilskud i 3-6 måneder.     

Herefter kan ansættelsen fortsætte uden tilskud. Forudsætningen for at ansætte en kandidat med løntilskud er, at       

kandidaten har været ledig i 6 måneder inden løntilskuddet påbegyndes. Academic Partnership assisterer med at 

få det praktiske på plads og står til rådighed ved behov for sparring i hele forløbet. 

Virksomhedspraktik 

Hvis du gerne vil have en oplevelse af, hvad en akademiker kan bidrage med i din virksomhed, eller hvis du      

ønsker at hjælpe en ledig akademiker godt videre ud i arbejdslivet, kan du benytte muligheden for virksomheds-

praktik i 4 uger uden lønomkostning. Academic Partnership assisterer med at få det praktiske på plads og står til        

rådighed ved behov for sparring i hele forløbet. 

Akademisk mentorordning 

Hjælp en ledig akademiker med at komme tættere på erhvervslivet via et Akademisk Mentorforløb. Som mentor 

stiller du dig frivilligt til rådighed i 6 måneder, hvor du bliver matchet op med en relevant kandidat – I aftaler selv 

kontaktformen. Udover at gøre en positiv forskel for en ledig akademiker er din gevinst, at du kan få nye øjne på 

din virksomhed, og måske får du endda et match med en fremtidig medarbejder. Læs om mentorordningen her.  

Partnerskabsaftaler 

Med en Partnerskabsaftale kan du få én indgang til Jobcenter Odense med få faste kontaktpersoner. Dermed kan 

I løbende og ud fra jeres behov få adgang til værdiskabende arbejdskraft, viden og netværk, ligesom I har mulig-

hed for at påtage jer et socialt ansvar og hjælpe ledige godt videre. En Partnerskabsaftale med Jobcenter Odense 

er gratis for partnerskabsvirksomheden. Læs om Partnerskabsaftaler her. 

Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte virksomhedskonsulenter i Academic Partnership: 

Iben Bonne Jensen:   24792491 - ibbje@odense.dk  

Martin Falk Jeppesen:         20147783 - mfjep@odense.dk 

Virksomhedsservice (fælles): 63756363 - virksomhedsservice@odense.dk  

https://job.jobnet.dk/CV/frontpage
https://www.odense.dk/borger/job-og-uddannelse/akademiker-i-job/akademiker-jobbank
https://www.odense.dk/erhverv/arbejdskraft-og-personale/academic-partnership/akademisk-mentorordning-mentor
https://www.odense.dk/erhverv/arbejdskraft-og-personale/partnerskabsaftale

