Bliv klar til fremtidens
arbejdsmarked
Potential in Action, Masterclass Cirkulær Økonomi er et tilbud til ledige
akademikere, der åbner dine døre til det private erhvervsliv og giver dig
et indblik i cirkulær økonomi. Omdrejningspunktet er 10 ugers case- og
teamarbejde på en konkret bæredygtighedscase i en virksomhed. Øjenåbner,
udviklingsrejse og motivationsboost – du får aldrig bedre mulighed for at
finde dit eget talent.

Kursusstart d. 21. november
Masterclass Cirkulær Økonomi

Mød det private erhvervsliv, og bliv
klogere på dit talent og din karrierevej
Masterclass Cirkulær Økonomi hjælper akademikere med at opdage de steder i det private
erhvervsliv, hvor de for alvor har talent og kan skabe værdi. Det sker gennem 10 ugers målrettet
projektarbejde for en virksomhed, hvor du sammen med et team løser en strategisk vigtig
business case og opbygger relevant viden, erfaring og netværk.
Undervejs i forløbet vil du have adgang til et helt univers af ressourcer, som vi stiller til rådighed
for din jobsøgning. Vigtigst af alt er den personlige karrieresparring med erfarne konsulenter, der
er eksperter i erhvervslivets behov og muligheder.
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»
»
»
»
»
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»

Konkret erhvervserfaring fra en virksomhed på dit CV
Konkret erfaring med bæredygtighed og cirkulær økonomi
Afklaring af dit kernetalent og hvordan du bruger dine kompetencer i praksis
Afklaring af dit værditilbud til en arbejdsgiver og argumenter for at ansætte dig
Et større professionelt netværk og taktikker til, hvordan du bruger det
Ny selvindsigt gennem personlighedstests og personlig coaching
Værktøjer til projektledelse og koordinering i et team
Optimering af dit CV, dine ansøgninger, din LinkedIn og din jobsamtaleteknik
En personlig onboardingplan, du kan bruge til at starte i et nyt job

OM OPTAGELSEN
Forløbet starter op d. 21/11 og løber 10 uger
herefter.
Hvis du vil i betragtning som deltager, er der nogle
få krav, der skal opfyldes. Du skal:
• Have en videregående uddannelse, enten kort,
mellem eller lang.
• Være ledig og tilmeldt et jobcenter
Den endelige deltagerliste udarbejdes i samarbejde
med de relevante jobcentre, og der er generelt gode
muligheder for at deltage. Kontakt os gerne, hvis du
er interesseret i forløbet.

SÅDAN SER ET FORLØB UD

INTRO: 1 ugers
undervisning i værktøjer
til bæredygtighed,
samarbejde og
projektledelse

CASE: 8 ugers teambaseret projektarbejde
i en virksomhed og
afsluttende præsentation af resultatet

OUTRO: 1 uges
opsamling på casearbejdet set i forhold til
videre jobsøgning og
karrierestrategi

en ugentlig fridag til jobsøgning og intensiv karrieresparring
fra erfarne konsulenter – under
forløbet samt 3 måneder efter!

Fokus på bæredygtighed og
verdensmålene
Kernen i Masterclass Cirkulær Økonomi er 10 ugers arbejde på en bæredygtighedscase
for en privat virksomhed, hvoraf du i 8 uger har din daglige gang hos dem. Casearbejdet
foregår i et tværfagligt team på 5 akademikere, og sammen løser I jeres opgave og
præsenterer jeres resultater.
Casene vil have fokus på implementering, udvikling eller analyser af bæredygtige og
cirkulære initiativer.
Eksempler på cases

FN's Verdensmål
Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til
helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere
uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed
til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig
økonomisk vækst.
Hos Masterclass Cirkulær Økonomi uddanner vi dig
i, hvordan du kan tænke FN's verdensmål ind i det
daglige arbejde i en virksomhed.

Aarhus Hostel havde et team ude og hjælpe med deres GCO (Grøn Cirkulær
Omstilling). Teamet hjalp Aarhus Hostel med at analysere og igangsætte forskellige
grønne projekter og teamet fik samtidig hjulpet Aarhus Hostel med at opnå den
eftertragtede Green Key certificering fra Horesta

Bæredygtig affaldssortering: Det lyder måske simpelt at affaldssortere, men i en
større virksomhed kræver det grundig koordinering at sikre, at sorteringen sker på en
bæredygtig måde, der både overholder de nye krav og ikke forstyrrer virksomhedens
daglige produktion.

Vil du optages på næste hold?
Vi holder uforpligtende informationsmøder om næste holdstart, hvor du har mulighed
for at komme og høre mere om forløbet, dine muligheder og de kommende cases.
Infomøderne ligger d. 8/11 og 15/11 kl. 10. og finder sted i vores lokaler på
Skanderborgvej 213 i Viby.
Du tilmelder dig et informationsmøde på event.it/potentialinaction eller ved at skrive
direkte til os.
Du er også meget velkommen til at skrive eller ringe til os hvis du vil høre mere eller
har spørgsmål.

Vi glæder os til at arbejde med dig!
Masterclass Cirkulær Økonomi bliver udbudt af Potential in Action og Rethink Event.
Potential in Action er er en del af Tange Gruppen. Læs mere om gruppen på www.tangegruppen.dk.

KONTAKT OS
Potential in Action
+45 70 10 10 44
klaus.midtgaard@karrierecoach.dk
www.potentialinaction.dk
Skanderborgvej 213, 8260 Viby J

