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BRUG FOR VEJLEDNING 
FØR DU TAGER DE FØRSTE SKRIDT?

Mens du stadig er studerende på AAU, kan du helt gratis booke en 
karrierevejledningssamtale med en karrierevejleder. Og du kan nå det endnu.

Få fx sparring på:
• Ansøgning og cv
• Jobsøgning
• Hvad du kan med din uddannelse

Book en  
samtale på

karriere.aau.dk
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Lige om lidt står du med dit eksamensbevis i hånden og skal finde dit første job. Tillykke 
med det! Du har en masse kompetencer, du gerne vil ud at sætte i spil. Måske har du en 
klar idé om, hvad du vil, måske har du ikke. Uanset hvad, så er det helt normalt. Og der er 
masser af hjælp at hente, hvis du gerne vil have en håndsrækning til at komme tættere 
på, hvad du vil, og hvad du kan med din uddannelse og karriere. 

Gør endelig brug af de muligheder, du har – både ved at booke en karrierevejlednings-
samtale hos os og ved at arbejde med værktøjerne og den viden, du kan finde på vores 
hjemmeside karriere.aau.dk. Her finder du bl.a. et e-læringsforløb, hvor du kan blive 
klogere på de skridt, du skal tage fra studieliv til arbejdsliv. 

En hel del af din studietid har været præget af Coronapandemien og de foranstaltnin-
ger, den har ført med sig. På trods af det, ser beskæftigelsessituationen heldigvis rigtig 
godt ud i Danmark for tiden. Som nyuddannet kan du tilbyde en arbejdsgiver den nye-
ste viden. Du kan være den, der tænker i nye og bedre løsninger – og den der samler 
trådene, stiller de gode spørgsmål, åbner op for perspektiver, gentænker processer, 
understøtter udvikling, ser og skaber sammenhænge og strukturer og alt muligt andet. 

I folderen her får du et overblik over de regler, rettigheder, pligter og tilbud, du skal for-
holde dig til som nyuddannet. I den forbindelse er 14-dages-reglen værd at fremhæve: 
Husk at melde dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse 
for at bevare retten til dagpenge som nyuddannet.

Nyd din nye titel, og husk at der er mange, som står klar til at hjælpe dig – både din 
a-kasse, fagforening og selvfølgelig også os.



Akademikernes A-kasse er Danmarks 
største a-kasse for akademikere. Vi 

bruger alle vores kræfter på det, der 
skaber værdi for dig.

Som medlem hos os kan du trække på 
vores ekspertise, netværk og 

rådgivning, hvis du får brug for det. På 
den måde lander du hurtigere et job.

Meld dig ind 
på aka.dk

eller sms aka til 1919
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A-kasser er private organisationer, hvor medlemmernes kontingent- 
indbetaling er med til at finansiere udbetalingen af dagpenge. Hvis 
du melder dig ind i en a-kasse, sikrer du dig en indtægt, hvis du skul-
le stå uden job – enten nu når du dimitterer eller senere i dit arbejdsliv.  
A’et i a-kasse er i øvrigt en forkortelse for ”arbejdsløshed”.

HVAD FÅR MAN UD AF AT VÆRE MEDLEM?
Som medlem af en a-kasse er du berettiget til dagpenge, hvis du er ledig. 
Dagpengesatsen er 13.836 kr. pr. måned for ikke-forsørgere og 15.868 kr. 
pr. måned for forsørgere (satser pr. 1. januar 2022). 

Hvis du står uden job og ikke er medlem af en a-kasse, er alternativet til 
dagpenge kontanthjælp, som dels er et væsentligt mindre beløb – især for 
ikke-forsørgere – og dels indgår der mange andre faktorer i vurderingen af, 
om du er berettiget, fx om du er gift, har formue osv.

Dagpengetaksten er fastsat i lovgivningen, og det er samme beløb, du får, 
uanset hvilken a-kasse du er medlem af.

GÅ IKKE GLIP!
Hvis du vil være sikret en indtægt hurtigst muligt efter din dimission, skal 
du huske at melde dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter, du har afsluttet  
din uddannelse – dvs. 14 dage efter den sidste eksamen eller modtagelse 
af den sidste karakter, hvis det ikke er sammenfaldende med den sidste  
eksamen. Hvis du overholder den såkaldte 14-dages-regel, får du dagpenge  
fra 1 måned efter din dimission. Denne ene måned er en obligatorisk og 
lovbestemt karensmåned (karens betyder den tid, der skal gå, før du er be-
rettiget til noget, som fx her at modtage dagpenge).

Hvis du har været studiemedlem i minimum 1 år, inden du afslutter din  
uddannelse, får du dagpenge allerede fra din dimission – du skal blot huske 
at ændre din medlemsstatus. Hos nogle af a-kasserne skal du genindmelde  
dig som nyuddannet, hos andre skal du blot opdatere dine oplysninger. 

A - K A S S E R 
–  D I N  V E J  T I L  I N D TÆ G T  I M E N S  D U  S Ø G E R  J O B

EN A-KASSE TILBYDER MEGET MERE END DAGPENGE
For mange mennesker er retten til dagpenge hovedårsagen til, at de  
melder sig ind i en a-kasse, men a-kasserne tilbyder meget mere end det.

Som medlem af en a-kasse kan du også få hjælp til, hvordan du opbygger  
ansøgning og cv, ligesom du kan få karriererådgivning og tilbud om  
forskellige kurser og arrangementer.

Nogle af a-kasserne har endvidere cv- eller  
jobdatabaser, ligesom de tilbyder mentor- 
ordninger. 

DE AKADEMISKE A-KASSERS HJEMMESIDER:

• AJKS (Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation 
og Sprog): ajks.dk

• Akademikernes A-kasse: aka.dk
• A-kassen LH (A-kasse for ledere): lederne.dk/a-kassen-lh
• Business Danmarks a-kasse: businessdanmark.dk/a-kasse
• CA Karrierepartner og A-kasse: ca.dk
• FTFa: ftfa.dk
• Magistrenes A-kasse: studerende.dm.dk
• Min a-kasse: min-a-kasse.dk

Husk nu  
14-dages-reglen, så 
er du sikret indtægt 

fra 1 måned efter 
dimissionen.



Snart dimittend?
Få en god start på karrieren med CA

Økonomi & Finans

Projektledelse

Business 
Development

Ledelse 

& Strategi Consulting
Jura

Marketing & Kommunikation
IT &  

E-commerce

HR

Bliv medlem på CA.DK/AAU

MEDLEMSFORDELE I CA:
 Dagpenge, hvis du står uden job efter uddannelse

 Hjælp til at lande dit næste job gennem værktøjer, 
kurser og meget andet  

 Kurser inden for IT, jobsøgning, personlig udvikling  
og faglig inspiration

 Personlig karriererådgivning og coaching 

 Dybdegående personligheds- og logiktest ved 
People Test System® med feedback

 Adgang til advokathjælp i forbindelse med dit 
ansættelsesforhold, lønstatistisk og rabatter på 
kurser med certificering. Til kun 55 kr. pr. md.
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Du er snart færdig med mange års studier og klar til at begynde i job. Ikke 
alle nyuddannede har arbejde fra første dag, og derfor oplever flere at 
være jobsøgende i en kortere periode. 

Langt de fleste nyuddannede vælger at melde sig ind i en a-kasse og der-
med sikre sig et økonomisk grundlag – altså dagpenge – mens de søger 
job. Det betyder, at mange nyuddannede stifter bekendtskab med jobcen-
tret, hvor en konsulent gennem jobfokuserede samtaler vil understøtte, at 
tiden som ledig bliver så kort som muligt. Konsulenten kan i samarbejde 
med dig og din a-kasse lave en plan for, hvad der skal gøres for at forbedre 
dine chancer for at komme i job. Det allervigtigste er dog dit eget enga-
gement.

Husk også at søge om optagelse i en a-kasse senest 14 dage efter din sid-
ste eksamen, hvis du ikke allerede er medlem. 

FORLØB

Som figuren viser, skal du tilmelde dig jobcentret senest på din første le-
dighedsdag. Du kan tilmelde dig via Jobnet.dk. Her skal du være opmærk-
som på følgende:

•  CV: Når du er tilmeldt på Jobnet.dk, skal du som noget af det første 
udarbejde et cv.

• Min Side: Du skal løbende og senest hver 7. dag tjekke jobforslag.
• Joblog: Her skal du registrere din jobsøgning.
• Min Plan: Her fremgår de aftaler, du indgår med dit jobcenter. 

Du skal desuden bruge Jobnet.dk til registrering af sygdom, ferie mv.

I løbet af de første 6 måneder har du minimum 6 møder. Ved 2 af møder-
ne kan din a-kasse inviteres med. Herefter har du møde minimum hver 3. 
måned. Når du er kommet i job, skal du huske at afmelde dig på Jobnet.dk. 
Det kan du gøre via Min Side.  

FÆ R D I G ,  O G  H VA D  S Å ? 
–  J O B C E N T R E T  O G  T I L S K U D S O R D N I N G E R

Artiklen er skrevet af Jobcenter Aalborg

Du har fået arbejde og afmelder dig jobcentret

Du deltager løbende i aktiviteter og bruger praktik og 
løntilskud i din jobsøgning 

Du har kontinuerlig kontakt med jobcentret

Du udarbejder og indlægger hurtigst muligt og senest 
efter 2 ugers ledighed dit cv på Jobnet.dk

Du tilmelder dig jobcentret – senest på 1. ledighedsdag 

Du består din eksamen
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TILBUD MENS DU ER LEDIG 
For at hjælpe dig med hurtigst muligt at komme i job, får du mulighed for at 
deltage i forskellige tilbud, som du aftaler med din konsulent. Tilbuddene kan 
både være online og fysiske. Det kan fx være jobsøgningskurser, workshops, 
virksomhedspraktik, løntilskud mv. Hvilket tilbud, der passer til dig, vil af-
hænge af dit og arbejdsmarkedets behov. Tal med din konsulent, så I sam-
men kan finde ud af, hvad der er det rette for dig.

TILSKUDSORDNINGERNE – VIRKSOMHEDSRETTEDE TILBUD VIRKER!
Erfaringerne viser, at virksomhedsrettede aktiviteter har langt den største 
effekt i forhold til hurtigt at finde job. Ved at du hurtigt får en tilknytning 
til arbejdsmarkedet, øges dine muligheder for at finde fast fodfæste og 
job. Som nyuddannet har du en lang række kompetencer og færdigheder, 
der kan skabe værdi på arbejdsmarkedet. Nogle oplever dog, at det kan 
være svært at finde det første job, hvor man kan bevise sit værd, og for 
mange virksomheder er erhvervserfaring centralt, når de ansætter folk.  
I beskæftigelsesindsatsen og via jobcentret findes der en række støtte- 
og tilskudsordninger, som du kan bringe i spil for at få job og opnå den 
relevante erhvervserfaring. Målet med ordningerne vil altid være, at de kan 
bringe dig i job.

DE VIRKSOMHEDSRETTEDE TILBUD GIVER DIG MULIGHED FOR AT:
• blive opkvalificeret inden for en specifik branche eller arbejdsområde
• vise og afprøve dine kompetencer 
• afprøve kemi med arbejdsgiver og kolleger 
• danne netværk og få erhvervserfaring 
• styrke dit cv 
• afprøve nye arbejdsområder
• være med til at definere dit eget job og opgaver og derved have  

mulighed for at skabe dit eget job

TILBUD REGLER/VARIGHED 

Virksomheds-
praktik i private 
og offentlige 
virksomheder  

• Du har mulighed for at starte i praktik fra første le-
dighedsdag. 

• Du kan pt. være i praktik i op til 8 uger.
• Du får dagpenge, mens du er i praktik.
• Du har mulighed for selv at opsøge virksomheder 

for at lave aftaler om praktik. 
• Jobcentret skal altid godkende din praktik.

Ansættelse 
med løntilskud i 
det private 

• Du har mulighed for at blive ansat med løntilskud i 
det private efter 6 måneders ledighed. 

• Som enlig forsørger, eller hvis du er over 50 år, har 
du mulighed for ansættelse med løntilskud fra før-
ste ledighedsdag. 

• Du ansættes i virksomheden på overenskomst-
mæssig løn. 

• Virksomheden modtager et tilskud til din løn efter 
gældende takster.

• Tilskuddet kan gives i op til 6 måneder.
• Jobcentret skal altid godkende din ansættelse med 

løntilskud.

Ansættelse 
med løntilskud i 
det offentlige

• Du har mulighed for at blive ansat med løntilskud i 
det offentlige efter 6 måneders ledighed. 

• Som enlig forsørger, eller hvis du er over 50 år, har 
du mulighed for ansættelse med løntilskud fra før-
ste ledighedsdag. 

• Du ansættes på en løn svarende til din dagpenge-
sats. 

• Ansættelse med løntilskud i det offentlige kan gi-
ves i op til 4 måneder. 

• Jobcentret skal altid godkende din ansættelse med 
løntilskud.



DANMARKS ENESTE  
IT-SPECIALISEREDE FAGFORENING
Vi er en fagforening af IT-folk for IT-folk, hvor fællesskabet bygger på interesse for – og 
kærlighed til – faget og dets mange facetter.

Som nyuddannet kan du få et karriereforløb, specifik tilrettet dig. Vores trainee-forløb 
er individuelt tilpasset dine behov, så du finder det bedste job. Skriv til trainee@prosa.dk 
allerede i dag og hør mere. 

Meld dig ind på prosa.dk og få adgang til alle vores fordele

JOBSØGNING Bliv klogere på alt, hvad der er vigtigt, når du søger job. Både når 
det gælder om at finde det rette job, skrive ansøgning/CV og om at tage til jobsamtale. 

RÅDGIVNING PROSAs jurister kender it-arbejdsmarkedet ud og ind, 
derfor får du altid en specialiseret rådgivning. Få tjekket din kontrakt, få 
hjælp med dine lønforhandlinger og kom godt i gang med dit nye job.

NETVÆRK I PROSA Netværk kan hjælpe dig godt i gang med din nye karriere, give 
et socialt fællesskab og kan give dig ekspertviden om dit fag. Vær med i et af vores netværk, 
eller lav dit eget.

MEDLEMSTILBUD OG RABATTER Som PROSA-medlem har du 
en række fordele med enten bonus eller rabat. Få kontante fordele gennem 
Lån & Spar og favorable forsikringer via dit PROSA-medlemskab. 
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BRUG VIRKSOMHEDSPRAKTIK OG LØNTILSKUD I DIN JOBSØGNING 
Allerede før du er færdig med dit studie, er det vigtigt, at du kommer godt 
i gang med din jobsøgning. Et godt gennemarbejdet cv og ansøgning er 
centralt. Det er bl.a. vigtigt, at du får arbejdet indgående med at definere 
dine kompetencer. 

Hos jobcentret oplever vi ofte, at nyuddannede har svært ved at sætte ord 
på egne kompetencer, og på hvordan de kan skabe gevinst for en virksom-
hed. Her kan du bruge de virksomhedsrettede ordninger til at få afklaret 
og sat ord på, hvad du kan. Efter devisen ”Don’t tell it – show it” kan du til-
byde dine kompetencer i en virksomhedspraktik og/eller et løntilskud og 
derigennem vise virksomheden dit værd.

Så har du kendskab til virksomheder – enten fra samarbejde gennem stu-
diet, studiejob, netværk eller lignende – så forhør dig gerne der, om de vil 
tilbyde dig en virksomhedspraktik og eventuelt løntilskud. Tænk det som 
din mulighed for at komme i job. Hold dig ikke tilbage, brug dine kontakter 
og dit netværk – men tal altid med dit jobcenter, inden du starter. Jo mere 
du er ude at prøve ting og vise, hvad du kan, jo bedre er dine muligheder for 
at skabe dit eget job. 

ANDRE MULIGHEDER

NORDJYSK VÆKSTPILOT OG LANDDISTRIKTSVÆKSTPILOT
Via ordningerne har du mulighed for at blive ansat i små og mellem-
store virksomheder (SMV’er), hvor virksomheden i en periode får til-
skud til din løn. Landdistriktsvækstpiloten gælder kun virksomheder 
beliggende i landdistrikter (ikke Aalborg):

Vækstpilot og Landdistriktsvækstpilot er en del af Vækst Via Viden 
og har til formål at skabe vækst og udvikling i nordjyske virksomhe-
der ved at ansætte en højtuddannet. 

Læs mere om mulighederne på vaekstviaviden.dk eller kontakt 
Jobcentret.

Ordningerne skal altid godkendes inden start.

INNOBOOSTER
Går du rundt med en iværksætter i maven, er der flere muligheder  
for sparring og flere ordninger, der kan hjælpe dig i gang, bl.a.  
Innobooster, som administreres af Innovationsfonden, der investe-
rer i lovende ideer fra små og mellemstore virksomheder, iværksæt-
tere og forskere. 

Læs mere om mulighederne på innovationsfonden.dk
INNOVATIV VÆKST
Innovativ Vækst tilbyder ledige et trefaset iværksætterforløb på op 
til 26 uger, hvor du har mulighed for at arbejde videre med din forret-
ningsidé, mens du modtager dagpenge. Under forløbet får du sam-
tidig forretningsmæssig sparring, midler til køb af rådgivning samt 
støtte og adgang til mulige investorer. 

Læs mere om mulighederne, og se ansøgningsfristerne på se.aau.
dk/innovativ-vaekst

Har du spørgsmål eller andet, er du meget velkommen til at kontakte 
Jobcenter Aalborgs dimittendtelefon på  2519 0914 – tirsdag og onsdag kl. 
13.00-14.00 samt torsdag kl. 16.00-17.00.



Er din tid som
studerende
på AAU
snart ovre?
Så husk at bruge din  
fagforening og a-kasse!
Vi rådgiver dig om jobsøgning og dine 
jobmuligheder gennem individuel karriere
rådgivning – og så sidder vi altid klar til at hjælpe 
dig med gennemgang af dit cv, ansøgning og 
ansættelseskontrakt. 

Som medlem af DM og MA får du også adgang 
til mange attraktive rabataftaler, gratis kurser  
og events, samt ret til dagpenge, hvis du skulle 
stå uden job i en periode.

Hvis du ikke allerede er medlem, så bliv det 
på studerende.dm.dk
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> Land dit næste studiejob med 
 kompetent feedback på din 
 ansøgning og dit cv.

> Bliv klædt på til arbejdsmarkedet 
 med personlig rådgivning og tips 
 til din jobsøgning.

> Få gratis rådgivning om løn, 
 gennemgang af din kontrakt, 
 mentorordning og meget mere.

 Du melder dig ind på djoef.dk/studieliv

STÅ SKARPT 
HELE DIT 
STUDIELIV
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Allerede inden du dimitterer, kan du vælge at blive medlem af en fagfor-
ening. Derved kan du få hjælp til at få styr på din første ansættelseskon-
trakt og sikre dig de bedst mulige aftaler med din kommende arbejdsgiver.  
I modsætning til hvad mange tror, er det nemlig ikke alt (fx arbejdstid), der er 
reguleret af lovgivning, og det er meget vigtigt at sikre sig, at man ansættes 
på korrekte vilkår. Det kan din fagforening hjælpe dig med. Med andre ord 
hjælper din fagforening dig, når du er i job eller skal have styr på din ansæt-
telseskontrakt til dit kommende job.

DE BEDSTE LØN- OG ARBEJDSVILKÅR
Eftersom der ikke er lovgivning om løn og arbejdsvilkår, er disse forhold 
baseret på aftaler indgået mellem arbejdsgiverne og de ansatte. Der kan 
være indgået en overenskomst med arbejdspladsen, hvilket vil sige, at en 
fagforening med kompetente kræfter i spidsen har indgået aftaler om løn, 
arbejdstid, pension og andet på vegne af en større gruppe arbejdstagere. 

Hvis der ikke er en overenskomst med arbejdspladsen, eller hvis du har en 
jobtype, der ikke er omfattet af overenskomsten, skal du selv aftale løn-, 
ansættelses- og arbejdsvilkår med din arbejdsgiver. I sådanne tilfælde kan 
du søge råd og vejledning hos din fagforening. Mange fagforeninger har 
lønstatistikker eller lønberegnere, som kan give dig en indikation af, hvad 
du kan kræve i løn. 

Som medlem af en fagforening kan du altid få kigget din ansættelseskon-
trakt igennem, inden du underskriver den, så du er sikker på at blive ansat 
på de bedst mulige vilkår.

INDIVIDUEL RÅDGIVNING OM DIT ARBEJDSLIV
Hjælpen fra fagforeningen stopper ikke, når du har underskrevet din an-
sættelseskontrakt. Som medlem af en fagforening kan du fx få sparring på 
karriere og videreuddannelse. Du kan også få rådgivning om lønforhand-
ling, når du har udviklet nye kompetencer, fået større ansvar eller andet, 
der gør, at du fortjener en højere løn. 

FA G F O R E N I N G E R 
–  H VA D  K A N  D E  H J Æ L P E  M E D ?
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Hvis du skulle komme i en uventet situation som fx opsigelse, arbejdsska-
de, eller hvis din arbejdsgiver går konkurs, er det også hos din fagforening, 
du kan hente individuel og juridisk hjælp til at komme bedst muligt igen-
nem den uventede situation.

Hvis du bliver arbejdsløs eller søger nye udfordringer, kan du få hjælp til 
jobsøgningen i fagforeningen gennem feedback på cv og ansøgning samt 
karrierevejledning. Nogle af fagforeningerne har endda jobdatabaser og 
mentorordninger, som du kan benytte til at komme videre i dit arbejdsliv.

EN DEL AF NOGET STØRRE
Som medlem af en fagforening er du en del af noget større – du er med 
andre ord med i et fagligt fællesskab, hvor alle på en eller anden måde har 
arbejdsområder, der minder om hinanden. Fagforeningen støtter op om 
denne faglighed ved at udbyde relevante arrangementer og kurser, som 
du kan deltage i. Fagforeningerne udgiver også magasiner/medlemsblade, 
hvor du kan holde dig opdateret på forskellige arbejdsrelevante og faglige 
emner.

ALT DET ANDET
Udover alt det fag-faglige og det, der handler om arbejdsvilkår, har de fle-
ste fagforeninger i dag opbygget programmer med særlige tilbud og af-
taler for medlemmerne. Det kan fx være attraktive forsikringsordninger, 
rabatter på forskellige abonnementer, efteruddannelse og meget andet.

FAGFORENINGERNES HJEMMESIDER:

• Business Danmark: businessdanmark.dk
• DM: studerende.dm.dk
• Dansk Musikpædagogisk Forening: dmpf.dk
• Dansk Psykolog Forening: dp.dk 
• Dansk Socialrådgiverforening: socialraadgiverne.dk
• Den Danske Landinspektørforening: landinspektøren.dk
• Djøf: djoef.dk 
• Forbundet Arkitekter og Designere: faod.dk 
• GL: gl.org
• IDA: ida.dk 
• JA: ja.dk 
• Kommunikation og Sprog: kommunikationogsprog.dk 
• Lederne: lederne.dk
• Lægeforeningen: laeger.dk 
• Pharmadanmark: pharmadanmark.dk 
• PROSA: prosa.dk 



Fra Uni til Job:
Workshops til snart 
nyuddannede

Vil du have et forspring i din jobsøgning? Vil du lære, hvordan du 
skriver et målrettet CV og får en fod indenfor hos virksomhederne 
med uopfordrede ansøgninger? Tilmeld dig Fra Uni til Job og kom 
tættere på dit første job.

Fra Uni til Job er et forløb, der består 8 forskellige online work-
shops, som passer med de forskellige trin, du skal igennem som 
jobsøgende. De er nøje udvalgt og sammensat for at give dig et 
forspring i din jobsøgning. Alle workshops er online, på engelsk 
og gratis. Og der er altid et eller fl ere forløb i gang, så du kan
deltage, når det passer dig.

Læs mere og få et forspring nu på studerende.ida.dk.

Pinpoint your skills

CV Networking The job interview How to negotiate your salary

The legwork of
your job search

Craft your own
killer CV

The best hack for
your job search

Learn how to nail the 
job interview

Learn how to put a price 
on your labor

Cover letter Unsolicited job search Get a good start in your fi rst job
Do’s and don’ts Tips and tricks for 

initiating contact
How you get a good start 

in your fi rst job

+4000 deltagere 
hvert år

Gennemsnitlig
vurdering
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Drømmer du
om et fedt job?
KS hjælper dig på vej

Læs mere på
kommunikationogsprog.dk

   

  

 

Få bedre jobmuligheder
gennem feedback på 
dine ansøgninger og
dit CV

Få mere i løn
Brug KS’ lønstatistik 
“Hvad kan du få i løn”

Få tjekket din
kontrakt
inden du skriver 
under

Få opdateret din viden 
med over 400 gratis
kurser om året
blandt andet SEO,
WordPress og Photoshop



SNART NYUDDANNET 2022

Nu er du snart færdiguddannet, og det betyder, at du skal vinke farvel 
til det velkendte studieliv, der har formet dit liv i en årrække – og det 
samme har AAU sikkert. Mange alumner beskriver i hvert tilfælde stu-
dietiden som en tid, der udviklede dem meget såvel fagligt som menne-
skeligt. Dit farvel til studielivet skal naturligvis ikke at være et definitivt 
farvel til AAU, men et ”på gensyn”, for som alumne kan du stadig få en del 
ud af universitetet. Nøglen til det hedder AAU Alumni. 

VERDENS STØRSTE PROJEKTGRUPPE 
AAU Alumni er et netværk for alle, der har en uddannelse fra AAU, og det 
er gratis at være medlem. Som medlem af AAU Alumni bevarer du relati-
onen til dit studie, dine studiekammerater og universitetet – med andre 
ord: AAU Alumni er verdens største projektgruppe, og du er inviteret med.

Dimissionen er afslutningen på måske 5 års uddannelse, men samtidig er 
det begyndelsen på en lang alumnetilværelse, hvor du skal finde din vej i 
arbejdslivet og skabe dig en karriere, hvor du bruger den faglighed, som du 
tog de første skridt til på AAU. 

GIV OG FÅ TILBAGE 
Som medlem af AAU Alumni sikrer du muligheden for at være opdateret på 
den nyeste viden inden for dit faglige felt, bl.a. gennem adgang til forsk-
ning og tidsskrifter, netværksarrangementer og virksomhedsbesøg. Du 
har også mulighed for at stå til rådighed for dit studie, fx som oplægshol-
der.
Til AAU Alumnis arrangementer kan du møde andre alumner på tværs af 
faglighed, hente ny viden eller blot få én på opleveren.

A A U  A L U M N I 
–  D I T  L I N K  T I L  U N I V E R S I T E T E T  E F T E R  D I M I S S I O N E N

INSPIRÉR OG BLIV INSPIRERET
På AAU Alumnis hjemmeside finder du en portrætserie, hvor alumner med 
alle mulige karriereveje er portrætteret. Her finder du graduates, fuld-
mægtige, direktører, gymnasielærere, selvstændige, politikere og kunst-
nere, kendte og ukendte – alle har én ting til fælles: En uddannelse fra AAU. 

Der er portrætter af helt nyuddannede, mere erfarne og endda den aller-
første cand.mag. fra AAU. I portrætterne kan du hente inspiration til din 
egen karriere og alumnetilværelse – og ikke mindst: Du kan selv lade dig 
portrættere og dermed være til inspiration for andre.

MELD DIG IND
Der er altså mange gode grunde til at melde sig ind i AAU Alumni og ikke 
rigtig nogen til at lade være. Og husk: En uddannelse tager ”kun” omkring 5 
år, men vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere!

Læs mere om AAU Alumni, og meld dig ind på aau.dk/alumni
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UDVALGTE CV- OG JOBDATABASER 
• jobbank.aau.dk
• jobnet.dk
• jobindex.dk
• akademikerbasen.dk
• akademikerjob.dk
• ca.dk/jobs
• gymnasiejob.dk
• job.aka.dk
• jobbank.dk
• jobfisk.dk
• jobunivers.dk
• kommunikationsforum.dk
• ofir.dk
• stepstone.dk

IVÆRKSÆTTERI
• se.aau.dk
• ehnj.dk
• innovationsfonden.dk
• startvaekst.virk.dk

JOB I UDLANDET
•  academicjobseu.com (akademiske job i Europa)
• devnetjobs.org (job i hele verden)
• ec.europa.eu/eures (job i Europa)
• eures.dk (job i EU-/EØS-lande)
• graduateland.com (job i Europa)
• jobaroo.com (job i Australien)
• jobbnorge.no (job i Norge)
• monster.com (job i hele verden)
• nordicstaff.com (job i nordiske lande)
• overseasjobs.com (job i hele verden)
• um.dk (Udenrigsministeriet)
• workgateways.com (job i Storbritannien)
• nordiskjob.org (job i Norge og Sverige)

H E R  K A N  D U  FÅ  M E R E  AT  V I D E 

INSPIRATION TIL JOBSØGNING
•  karriere.aau.dk (e-læringsforløb, guides og inspirationshistorier)
• kvalitet.aau.dk (dimittendundersøgelserne fra AAU)
• ballisager.com (information om virksomheders rekruttering)
• bit.ly/aaualumne (LinkedIns alumne-funktion – du skal være logget ind 

på LinkedIn for at benytte den) 
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