Initiativtager
KKR Nordjylland og BRN er de politiske partnere, som har igangsat
projektet mhp. at sikre at virksomheder i hele Nordjylland har adgang
til højtuddannet arbejdskraft.
Projektpartnere
- Akademikernes A-kasse
- Erhvervshus Nordjylland
- Magistrenes A-kasse
- Nordjyske Erhvervskontorer
- Nordjyske jobcentrene
- Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN)
- Aalborg Universitet (AAU)
Samarbejdspartnere (ikke udtømmende)
- Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord
- Akademikernes Centralorganisation (AC)
- Dansk Industri (DI)
- Dansk Erhverv (DE)
- Region Nordjylland
Aktiviteter
 Primæraktivitet: Match mellem højtuddannede og
virksomheder i hele Nordjylland (2.000 matches i form af
studentersamarbejder og jobmatch)
 Videreførelse af Nordjysk Vækstpilotordning
 Understøttende aktiviteter rettet mod alle målgrupper, fx
o Rekrutteringsservices
o Skabe flere møder mellem virksomheder og
højtuddannede, bl.a. via jobmesser eller lokale
projekt-, praktik- og studiejobbørser,
brobygningsarrangementer
o Markedsføringsplatform med cases
o Oversættelse af kompetencer og kompetencebehov
 Understøttende aktiviteter rettet mod systemerne, fx
o Temadage vedr. vækst og højtuddannede

o Bedre flow og samarbejde mellem systemerne
Projektperiode
Medio 2020 – til medio 2023
Projektresumé
For at sikre udvikling og vækst, nu og i fremtiden, er der behov for, at
de nordjyske virksomheder får den arbejdskraft de har behov for,
herunder også højtuddannet arbejdskraft. Nordjylland står stærkt i den
forbindelse, fordi flere videregående uddannelser er placeret i
landsdelen – Aalborg Universitet i Aalborg, Professionshøjskolen UCN i
Aalborg, Thisted og Hjørring, samt Martec i Frederikshavn.
Formålet med projektet er, at nordjyske virksomheder, uanset deres
geografiske placering, sikres vækst- og udviklingsmuligheder via tilførsel
af højtuddannet arbejdskraft. Vækst via Viden 2.0. er et
samarbejdsprojekt, der har fokus på koordinering og samskabelse på
tværs af alle projekt- og samarbejdspartnere, der har interesse for at
bidrage til den fælles dagsorden.
Nordjyske virksomheder skal, med udgangspunkt i deres behov, sikres
en nem tilførsel af højtuddannet arbejdskraft samt herunder opleve at
eventuelle økonomiske barrierer ikke bliver en hindring for at ansætte
en højtuddannet.
Samtidig skal studerende og dimittender have praksisviden om det
nordjyske arbejdsmarked og karrieremuligheder, for herigennem at
blive motiveret til arbejde i Nordjylland. Dertil kommer, at både
studerende og dimittender skal understøttes i at oversætte deres
kompetencer, så virksomheder og de højtuddannede selv kan se,
hvordan der kan skabes værdi i virksomheden med præcis disse
kompetencer.
Endelig skal de mange projektpartnere og aktører løbende sikre, at
overgange og snitflader mellem systemerne smidiggøres og ikke bliver
barrierer, ligesom der på tværs af projektpartnerne skal sikres, at de
gode historier og cases bliver delt så de med fordel kan aktiveres
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overfor såvel virksomheder som dimittender og studerende med
henblik på at skabe viden og interesse.

