
K ar r i er e-
K i ck star ter
Star ter  du på 2., 3. el ler  4. sem ester  af din  kandidatuddannelse på 
Aarhus Universi tet el ler  sidste år  på DM JX i  foråret 2023? Tænker  
du over , hvad der  skal  ske på den anden side af un iversi tets- 
m urene? Så har  du nu m ul igheden for  at få 10 ugers digi tal  
kar r ierespar r ing. For løbet er  sk ræddersyet dig, der  for tsat følger  
undervisn ing, arbejder  på speciale, er  i  prak t ik for løb el ler  på 
udlandsophold.

Aarhus Universi tet og DM JX t i lbyder  i  
sam arbejde m ed Jobcenter  Aarhus et 
for  løb, der  giver  dig de 
grundlæggende værk tøjer  t i l  din  
fr em tidige jobsøgning. Da for  løbet kører  digi tal t , har  du m ul ighed 
for  at følge kurser , når  det passer  dig, og hvor  det passer  dig.
Du skal  vælge for løbet, hvis du vi l  bl ive k logere på:

- afk lar ing af drøm m ejob og kar r ierem ul igheder
- afk lar ing på kom petencer  og kval i f ikat ioner
- opbygning af ansøgning og CV
- de nyeste rek rutter ingstendenser
- kar r iereplan lægning
- hvordan du br inger  dig selv i  spi l  t i l  r elevante jobs

Ti lbuddet er  grat is for  studerende på 2., 3. el  ler  4. sem ester  af 
deres kandidat ved Ar ts, Natural  Sciences, Technical  Sciences, 
H eal th el ler  Aarhus 
BSS på Aarhus 
Universi tet sam t 
studerende på 
sidste år  på DM JX.

Brug 5-10 timer fordelt 
over 10 uger på din 
fremtidige karriere

Kursusstar t : 6. m ar ts 2023
Deadl ine for  t i lm elding: 26. februar
Ti lm eld dig her : https:/ / bi t .ly/ 3pOlEd0

https://bit.ly/3pOlEd0
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