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Velkommen
Velkommen til Tech JOBmesse den 3.5.2022 i Musikhus Aarhus

Kære jobsøgende talenter inden for Tech, Digital Markedsføring, Digital Kommunikation og velkommen til vores Tech JOBmesse, hvor en række 
udstillende virksomheder og kursusudbydere indenfor ovennævnte venter på at møde jer. Vi lever i en tid, hvor både lokale og globale forandringer 

sker hurtigt og tit og netop Tech og digitalisering er vigtige værktøjer til at skabe bæredygtig vækst både lokalt, nationalt og internationalt.

Der er mange veje ind i en virksomhed, så om du søger et ordinært job, praktik, projektsamarbejde eller inspiration, så kig dig omkring på messen, 
hvor vi har samlet en række virksomheder på udkig efter nye medarbejdere med viden om og lyst til at arbejde med disse områder. Som nyuddannet 

kan man godt blive i tvivl om, hvad det er, man rent faktisk kan tilbyde en arbejdsplads. Så dagens messe handler ikke blot om at matche 
dimittender med virksomheder, men giver også mulighed for at få opbygget sit netværk og få ny inspiration og øje for, hvilke muligheder ens 

uddannelse også giver.

Så gå ombord i kataloget og udsøg dig de stande, du gerne vil aflægge et besøg. Så er du allerede et skridt på vejen.

Tech JOBmessen finder sted i samarbejde med IWDK (Internet Week Denmark).

Rigtig GOD MESSE…

Bedste hilsener Jobcenter Aarhus

Karin Rasmussen, Driftschef

Se også vores webinarprogram her https://pretix.eu/jobcenter-aarhus/SkabDitJob/

https://pretix.eu/jobcenter-aarhus/SkabDitJob/
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Stand 1: Aiia A/S
Aiia, en del af Mastercard, har eksisteret siden 2010, hvor de startede med at lave Spiir, en af de største penge apps i 
Europa, hvor alle kan connecte deres banker og udfordre deres pengevaner. Sidenhen har virksomheden udviklet sig, til en 
open banking platform, som gør det muligt for enhver, at bringe deres finansielle data ind i spil på en sikker og transparant 
måde. Virksomhedens open banking platform processere millioner af betalinger og transaktioner på månedlig basis og gør 
det muligt for store og små virksomheder at bygge innovative services ovenpå bankdata. 

Aiia Tilbyder:
Job som deltids webudvikler til Aiia.eu hjemmeside. 10-15 timer om 
ugen. Virksomheden bruger Strapi, som CMS. Der skal i starten 
opbygges moduler, så de nemt kan opsætte nye landing pages eller 
andre sider. Hertil søges en frontend udivkler, som kan være med til 
at bygge nye features til en af EUs største personal finance 
management apps. 
Frontend er bygget på C#, backend er bygget på .NET.

Kontaktperson: Martin Junker - mj@aiia.eu
Hjemmeside: aiia.eu

Tilbage til Standoversigt

mailto:mj@aiia.eu
http://aiia.eu


Stand 2: Amero
Amero er en IT-virksomhed i Aarhus, der leverer kassesystemer og 
IT-løsninger til en bred vifte af brancher i Danmark. Amero´s kunder 
spænder fra den nyopstartede tøjbutik til de helt store kæder, offentlige 
institutioner og attraktioner. Virksomheden er en vækstvirksomhed, som 
ønsker at fortsætte væksten ved at skabe succes sammen – i Amero, med 
deres kunder og deres samarbejdspartnere – samt levere verdensklasse 
kundeservice. Vi sætter trivsel og arbejdsglæde højt, og derfor har Amero 
løbende fokus på at skabe gode rammer for den enkeltes arbejde. 
Derudover har virksomheden flere givende sociale arrangementer fordelt 
ud over året, så de ansatte også får tid til at hygge sig sammen i nogle 
mere uformelle rammer. Amero har et udfordrende og spændende 
arbejdsmiljø i en virksomhed med plads til både humor og 
forskelligheder, og hvor det kollegiale sammenhold og samarbejde er 
vigtigt for virksomheden. Amero er i dag 30+ medarbejdere, der 
værdsætter værdien i at være ét team, og er dedikerede til fingerspidserne 
for det, de laver. Samtidig er der også plads til både jokes over 
kaffemaskinen og et spil dart så hverdagen bliver lidt sjovere. Desuden 
har virksomheden en god frokostordning du kan glæde dig til at prøve! 

Amero tilbyder:
Omfanget og kompleksiteten i Ameros løsninger til deres 
kunder er stigende, og som IT-supporter i denne rolle har 
du et særligt ansvar, når du tager fronten på support af 
økonomi- og webshopintegrationer samt vores online 
billet- og medlemsløsning til attraktioner, som er 
egenudviklet og forbundet med FlexPOS kassesoftware. 
Du sætter standarden for, hvordan vi dokumenterer vores 
viden på de områder, og du kommer med 
forbedringsforslag til vores interne processer, så vi kan 
lykkes med at sætte en høj standard for vores kundeservice. 
Vores kassesystemer er fundamentet i vores kunders 
forretninger, og derfor vil det være en fordel, hvis du kan 
kombinere den tekniske IT-viden med forretningsforståelse 
og skarp kommunikation. Du skaber succes sammen med 
vores kunder ved at løse deres udfordringer og guide dem, 
så deres forretningskritiske systemer bidrager til, at de 
lykkes med deres forretning. 

Kontaktperson: Emilie Lønroth - ell@amero.dk
Hjemmeside: www.amero.dk 

Tilbage til Standoversigt

http://www.amero.dk


Stand 3: AU - Forskningscenter for den digitale omstilling i 
byer og samfund

The Centre for Digital Transformation in Cities and Communities works with research and innovation projects and 
partnerships that address the digitalisation that is increasingly shaping our cities and communities. Located at Aarhus 
University, the centre has a human-centric and ecosystem approach to digitalisation and technology applications

AU - SmartCities tilbyder:
Formålet med kurset Smarte og Bæredygtige Byer og Samfund er at give deltagerne viden og værktøjer til at arbejde med 
digital omstilling i en kommunal kontekst, ved at sætte fokus på hvordan nye teknologier og datahåndtering kan bidrage til at 
opnå bæredygtighedsmål. Som led i forløbet skal kursisterne hjælpe med at afklare konkrete og aktuelle udfordringer, som de 
kommunale samarbejdsdeltagere står med. De kommunale cases defineres af kommunerne i dialog med Center for Digital 
Omstilling i Byer og Samfund (DITCOM). Cases kan omfatte alt fra, hvordan digitale teknologier kan bidrage til at realisere 
konkrete kommunale bæredygtighedsmålsætninger, afklaring af hvilke krav digitaliseringen stiller til kommunale aktører og 
deres relation til de omkringliggende samfund, eller styrkelse af indsatsområder relateret til digitalisering igennem specifikke 
projekter. 

Kontaktperson: Adriënne Heijnen - ahe@cc.au.dk 
Hjemmeside: www.ditcom.au.dk 

Tilbage til Standoversigt

mailto:ahe@cc.au.dk
http://www.ditcom.au.dk


Stand 4: BitPeople
Bitpeople er et IT-konsulent- og softwarehus, som har været i konstant udvikling siden 
1997 og de har specialiseret sig i kundetilpasset rådgivning især til 
produktionsvirksomheder rundt om virksomhedens IT-løsning. BitPeople er altid på 
udkig efter dygtige SAP B1 konsulenter og udviklere. Primært C #. 

Kontaktperson: Jette Fogh - jefo@bitpeople.com

Hjemmeside: http://www.bitpeople.com/

Tilbage til Standoversigt

mailto:jefo@bitpeople.com
http://www.bitpeople.com/


Stand 5: Candeno
Candeno er en softwarevirksomhed, der har kunder inden for den offentlige beskæftigelsesindsats, herunder jobcentre, 
uddannelsesinstitutioner og a-kasser. Candeno investerer en hel del i det sociale i virksomheden, og du vil opleve en 
virksomhed, hvor der er højt til loftet og plads til, at man selv er med til at definere sine arbejdsopgaver.

Candeno tilbyder:
Hos Candeno har de en række af potentielle stillinger inden for salg, kundeservice, kommunikation samt udvikling. I 
skrivende stund har de fire overordnede ledige stillinger:
1) People and Culture Manager: https://candeno.com/people-and-culture-manager  
2) Fullstack Developer: https://candeno.com/fullstackdeveloper
3) Communications Assistant: https://candeno.com/communications-assistant
4) Business Development Intern: https://candeno.com/kodyltfedtjob

Kontaktperson: Christian Wager - cw@candeno.com 
Hjemmeside: www.candeno.com 

Tilbage til Standoversigt

https://candeno.com/people-and-culture-manager
https://candeno.com/fullstackdeveloper
https://candeno.com/communications-assistant
https://candeno.com/kodyltfedtjob
mailto:cw@candeno.com
http://www.candeno.com


Stand 6: Cocoders
Co-coders blev startet i 2017 af to entreprenante kvinder, som begge savnede et fællesskab, hvor alle kan nørde teknologi 
og kodning uden at skulle være eksperter. I årene herefter blev der arrangeret oplevelsesrige kodningskurser, uformelle 
“Code Nights”, inspirerende “Tech Tales” og netværksfaciliterede besøg hos tech-virksomheder. Alle med udgangspunkt i 
at danne et fællesskab omkring nybegyndere inden for kodning, så der skabes mere diversitet inden for tech-branchen 
#BringDiversityToTech.

Cocoders tilbyder:
Cocoders er en digital platform, der gør det sjovere at 
opkvalificere sig og nemmere at blive rekrutteret til 
tech-branchen. Platformen giver også adgang til videndeling, 
kurser, rådgivning, how-to-code-guides og dannelse af 
studiegrupper efter ambitioner, lokation og profilmatch. Kort 
sagt er det en platform for kandidater, der ikke har en målrettet 
teknisk baggrund, men som er nysgerrige på at blive 
opkvalificeret og matchet med relevante tech-virksomheder. 

Kontaktperson: Jonas Sepstrup - jonas@cocoders.dk
Hjemmeside: https://cocoders.dk/

Tilbage til Standoversigt

mailto:jonas@cocoders.dk
https://cocoders.dk/


Stand 7: Destination AARhus
Destination AARhus er et professionelt netværk med 15 større ledende virksomheder, der i fællesskab arbejder for at gøre 
Greater Aarhus til den mest attraktive karrieredestination for danske og internationale IT-talenter. Det gør Destination 
AARhus ved at skabe netværk, lokalt IT-miljø og talenttiltrækning. Virksomheden arbejder sammen om at øge puljen af 
IT-specialister, og de udvikler og brander tech-miljøet for, at deres medlemmer kan tiltrække og fastholde 
IT-professionelle i højere grad. 

På tværs af virksomhedens 15 medlemsvirksomheder i Greater Aarhus repræsenterer de på deres job portal både 
studiejobs, praktikker, graduate stillinger og fultidsstillinger på entry-level, junior og senior niveau. Foruden dette leder 
Destination AARhus sekretariatet efter en studentermedhjælper med kvalifikationer inden for digital marketing, 
kommunikation og eventplanlægning inden for IT/Tech -genren. 

Kontaktperson: Amalie Krabbe -  amalie_krabbe@destinationaarhus.com 
Hjemmeside: https://destinationaarhus.com/ 

Tilbage til Standoversigt

mailto:amalie_krabbe@destinationaarhus.com
https://destinationaarhus.com/


Stand 8: Dimittend Netværk Aarhus
Dimittend Netværk Aarhus er et netværk af unge jobsøgere, der leder efter deres første job eller er i gang med 
et brancheskifte. 

Netværket er startet af jobsøgere ifm. en workshop under Job Bootcamp 2021. Formålet er at skabe et 
netværk for jobsøgende, hvor de kan hjælpe hinanden med jobsøgningsstrategier, værktøjer, udveksle gode 
råd og hjælpe hinanden med at holde motivationen oppe i jobsøgningen. 

Dimittend Netværk Aarhus tilbyder:
Dimittend Netværk Aarhus har ikke mulighed for at tilbyde job, 
men de kan tilbyde netværk. Selvom netværket hovedsageligt 
består af jobsøgende, kan de hjælpe hinanden med netværk ift. at 
arrangere kaffemøder eller andre relevante forbindelser i 
jobsøgningen. 

Kontaktperson: Linda Kragelund - linda_kragelund@yahoo.dk
Dimittend Netværk Aarhus Facebook: Link

Tilbage til Standoversigt

https://www.facebook.com/groups/910491539873532/?_rdr


Stand 9: Dynamicweb
Dynamicweb er et softwarehus, som udvikler en cloud-baseret digitale platforme, altså de hjemmesider du normalt shopper 
børnetøj, værktøj eller lignende på. Dynamicweb sikrer at deres kunder leverer bedre digitale kundeoplevelser gennem bl.a. 
Content Management, Digital Marketing, E- commerce og Product Information Management løsninger. Virksomheden har 
mere end 300 kunder og mere end 200 medarbejdere, og de er stolte af at arbejde sammen med 4000 brands, som f.eks. Lego 
Wear, Unilever, L’Oréal, Flying Tiger, Toyota, Europcar. Deres hovedkontor ligger i Aarhus, Danmark, men de har kontorer 
over hele verden og du bliver en del af et internationalt hus med kollegaer i bl.a. Norge og Holland. 

Dynamicweb tilbyder:
Ordinerer jobs, og en fleksibel tilgang til dialogen med 
kandidaterne. Forløbet vil derfor også afhænge af 
jobbet. 

Se alle ledige stillinger her: 
https://www.dynamicweb.dk/om-os/job  

Kontaktperson: Steffie Lund - info@dynamicweb.dk 
Hjemmeside: https://www.dynamicweb.dk/ 

Tilbage til Standoversigt

https://www.dynamicweb.dk/om-os/job
mailto:info@dynamicweb.dk
https://www.dynamicweb.dk/


Stand 10: Epico NextGen
Epico NextGen har skabt et nemt og trygt miljø hos 
EPICO. Et miljø hvor du som IT-talent vil kunne drage 
nytte af deres store netværk. Et netværk der inkluderer de 
absolut bedste IT-talenter i Danmark. Virksomheden 
arbejder med de dygtigste inden for IT-branchen, og 
indgår i et tæt samarbejde med virksomhederne, så du på 
bedst mulig måde kan styrke dine evner indenfor IT.

Kontaktperson: Vivi Kjærgaard - vkj@epico.dk 
Hjemmeside: https://epiconextgen.dk 

Epico tilbyder:
Flere forskellige job indenfor bl.a:

- Softwareudvikling
- IT-support
- Infrastruktur
- RPA
- Business Intelligens

Tilbage til Standoversigt

mailto:vkj@epico.dk
https://epiconextgen.dk


Stand 11: Fieldsense
FieldSense tilbyder unikke teknologiske løsninger til præcisionslandbrug, der hjælper landmænd med at opnå 
større udbytte af deres marker på en bæredygtig måde. Virksomhedens produkter består af en kombination af 
software og hardware, som sælges på abonnement.

Fieldsense opsamler meteorologiske data fra egenudviklede vejrstationer og analyserer store mængder af 
jordobservationer fra satellitter. Virksomheden arbejder med modellering og machine learning. Deres platform 
er cloudbaseret og hostet i AWS. 

FieldSense tilbyder:
Både mulighed for fastansættelse, erhvervsPhD, praktik 
og Studiejob

Kontakperson: Mikkel Hansen - mvh@fieldsense.dk 
Hjemmeside: www.fieldsense.dk 

Tilbage til Standoversigt

mailto:mvh@fieldsense.dk
http://www.fieldsense.dk


Stand 12: Frontread
FrontRead er et unikt, digitalt tilbud til alle der har brug for at læse både hurtigere og mere effektivt, og vi tilbyder løsningen til 
uddannelsesinstitutioner i Danmark, Norge og Tyskland indtil videre. Effekten af FrontRead er yderst veldokumenteret, mange oplever 
at kunne øge læsehastigheden med mere end 50%, samtidig med at tekstforståelsen forbedres.

FrontRead har været brugt af mere end 1.000 skoler i Danmark og indtil videre 700 skoler i Tyskland, og så er de første skoler i Norge 
på vej til at gå i gang.

Frontread Tilbyder:

Er du en super skarp tekstforfatter, der kan skrive tekster til vores unikke læsetræningsunivers? Så er det måske dig, de er på 
udkig efter. Virksomheden har umiddelbart behov for at få lavet én eller to lettere tekstpakker bestående af fire større tekster 
(800 ord og 10 spørgsmål/svar) og 36 mindre (400 ord og 4 spørgsmål/svar). De kan give grundig introduktion og vejledning i 
opgaven under hele processen. Tekstmaterialet skal målrettes de yngste klasser og læsesvage elever i grundskolen, så denne 
gruppe elever kan få en motiverende og lærerig start på deres læsekarriere. Derfor skal teksterne have et lixspænd på 5-15 og 
være lette at gå til. Med andre ord er det vigtigt, at du kan målrette tekster til forskellige aldersgrupper og abstraktionsniveau. 
Det indebærer som nævnt lix-tal, men også valg af teksternes indhold, som skal passe til målgruppens univers og 
forståelsesramme. Du vil blive en del af et hyggeligt kontorfællesskab, hvor der er en uformel tone og rig mulighed for hjælp 
og sparring i løbet af arbejdsdagen.

Kontaktperson: Kim Høgskilde - kah@frontread.dk 
Hjemmeside: www.frontread.com 

Tilbage til Standoversigt

mailto:kah@frontread.dk
http://www.frontread.com


Stand 14: Funday Factory
Funday Factory is a games studio based in Aarhus, Denmark, founded in 2011. The company specialize in mobile games and have 
worked with world-renowned brands, IPs and partners including LEGO, Snapchat, Cartoon Network, TV2 and many more. Their 
portfolio consists of more than 60 games, their number of talents have reached 40 - and they are not done growing. Funday Factory 
consists of a rich talent pool of enthusiastic game designers, game developers, producers, programmers, artists and marketers, who all 
help the company reach their biggest vision - to make epic and engaging games for shared adventures. This means that they never 
settle for mediocrity, and they go to work to produce the greatest games of the highest possible quality - always with their users in the 
driver's seat. But that’s only half the reason. Funday factory´s employees go to work to have fun. A lot of fun. 

Funday Factory søger:

Backend-engineer:
●  Designing, implementing and maintaining the 
backend services for our games using Go and 
Nakama
●  Creating and maintaining components that we 
can reuse in multiple games.
●  Assisting game engineers in integrating the 
services with the client-side of the games we create.
 

1-3 TypeScript Developer
Working at Funday Factory, you will become part of our dedicated Snapchat 
team - where you’ll join creative heads in developing games for Snapchat’s own 
gaming platform. We are looking for someone who is:
●  You are highly experienced in Javascript
●  You have some experience/are familiar with Typescript
●  You have knowledge of npm and Node
●  You have experience with game programming in general and working with 
various game engines either for HTML5 or other platforms 
(PlayCanvas/Phaser/Unity/Unreal e)
●  You are able to develop compelling user experiences in a mobile environment

Kontaktperson: Sabine Wilki
sabine@fundayfactory.com 
Hjemmeside: https://fundayfactory.com/ 

Tilbage til Standoversigt

mailto:sabine@fundayfactory.com
https://fundayfactory.com/


Stand 15: Greenbyte
Greenbyte er en IT-virksomhed i Horsens, som dels udvikler egne softwareprodukter og dels laver konsulentarbejde.

Greenbyte tilbyder:
Virksomheden har løbende IT-praktikanter og i øjeblikket søger de også efter en eller flere udviklere (det kan være i 
løntilskud, som studentermedhjælper eller ordinært job).

Kontaktperson: Ulrik Nejsum Madsen - unm@greenbyte.dk 
Hjemmeside: www.greenbyte.dk 

Tilbage til Standoversigt

mailto:unm@greenbyte.dk
http://www.greenbyte.dk


Stand 16: Handigood
HandiGood ApS er en lille virksomhed med et banebrydende, 
innovativt, patenteret og gennemtestet produkt, der allerede er i 
brug i flere lande. Virksomheden er klar til eskalering af deres 
afsætning. Easy-Up er et hjælpemiddel og velfærdsteknologi, der 
gør mennesker mere selvhjulpne og øge muligheden for aktiv 
deltagelse. Markedet er stort grundet det demografiske pres* hvor 
der er brug for velfærdsydelser til aflastning af den vigende 
arbejdskraft** inden for sundhed-, health- og omsorgsområdet.

Handigood tilbyder:
Handigood søger en praktikant, som vil hjælpe med at brande Handigoods meget sympatiske produkt Easy-Up. De er en lille 
virksomhed og de hjælper således hinanden. Virksomheden ønsker primært hjælp til den udførende del i form af at forfatte og skrive 
nyhedsbreve i Hubspot. Blogindlæg i webshoppen. Artikler til diverse magasiner og aviser. Opslag på FB, IG og LinkedIN med mere. 
Handigood skal samtidig have et nyt Belgisk produkt ind på det danske markedet og har opgaver som at få oversat/forfattet danske 
tekster til webshop og salgsmateriale. Du vil komme til at arbejde sammen med en af partnerne og vil være helt tæt på 
beslutningsprocessen.

Kontaktperson: Edith Gosvig - eg@handigood.dk 

Hjemmeside: www.handigood.dk Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUB4QZcXYNboMIFbzMV2Z9A/featured 

Tilbage til Standoversigt

mailto:eg@handigood.dk
http://www.handigood.dk
https://www.youtube.com/channel/UCUB4QZcXYNboMIFbzMV2Z9A/featured


Stand 17: Headstart
HEADSTART har til formål at tiltrække velkvalificeret 
international arbejdskraft til Midtjylland gennem en 
kollektiv brandingindsats. Virksomhederne er udfordret 
på at sikre tilstrækkelig arbejdskraft inden for IT, tech 
og engineering herhjemme. Disse kompetencer er 
altafgørende for, at virksomhederne kan vokse, forblive 
innovative og konkurrencedygtige på internationalt 
plan. Headstarts formål er todelt:

• at støtte lokale virksomheder i at tiltrække og 
fastholde internationale talenter

• at øge synligheden af lokale virksomheder og 
karriereveje, så internationale præsenteres for en 
destination med mange jobmuligheder. På nuværende 
tidspunkt har vi 400+ jobopslag på engelsk på vores 
platform.

Kontaktperson: Stinne Bille - stibil@aarhus.dk
Hjemmeside: https://www.headstartcareer.dk/

Headstart tilbyder:
HEADSTART vil vise Midtjylland som er en attraktiv 
karrieredestination og et attraktivt sted at bo med mange muligheder 
både på og udenfor arbejdstiden. 

Gennem deres online kanaler og ambassadørnetværk af herboende 
internationale, som hjælper med at formidle budskabet, håber Headstart 
på at give et autentisk indblik i, hvordan det er at bo og arbejde i 
regionen. 

Gennem deres karriereportal og online tiltrækningskampagner vil de øge 
den internationale synlighed og viden om Midtjylland samt tiltrække 
internationale medarbejdere direkte til åbne stillinger i regionen.

Tilbage til Standoversigt

mailto:stibil@aarhus.dk
https://www.headstartcareer.dk/


Stand 18: Humio
With CrowdStrike and Humio, you can be confident that your organization is finally protected from 
cyberattacks — known or unknown, with or without malware. The company revolutionize the log 
management and security industry globally. 

Humio tilbyder:
As Humio continue to grow at the speed of our sub-second search latency, the company love to welcome new 
colleagues who are also inspired by wanting to see a unique product succeed globally. So where do you want 
to take your career? You’ll have agency over your tasks and freedom to speak your mind, enormous support 
from skilled and helpful colleagues, and the flexibility to accommodate the work-life balance you want. Right 
now we’re hiring in both Copenhagen and Aarhus, ranging from internships to senior engineers. Reach out to 
us or come have a look at our cool dashboards at our booth. 

Kontaktperson: Christina Stage Rasmussen - christina.rasmussen@crowdstrike.com 
Hjemmeside: www.humio.com 

Tilbage til Standoversigt

mailto:christina.rasmussen@crowdstrike.com
http://www.humio.com


Stand 19: I-Trust
I-Trust arbejder med værktøjer, der hjælper virksomheder og offentlige organisationer med overholdelse af standarder og 
krav til cybersikkerhed og informationssikkerhed. Virksomheden arbejder gennem egen SaaS-platform, der giver deres 
kunder overblik over deres status og dokumenterer deres fremskridt.

I-Trust tilbyder:
Virksomheden søger to forskellige profiler:

- en med interesse i Python til udvikling af ledelsesrapportering (kan være cand.scient.pot. eller cand.scient. 
(naturvidenskabelig baggrund) gerne med kendskab til bibliotekerne: Matplotlib, Pandas og/eller NumPy.

- en med interesse i it som tovholder på standarder og statistik på cybersikkerhedsområdet (kan være historiker, cand.it. 
eller cand.scient.pol.)

Kontaktperson: Ghita Andersen - andersen@i-trust.dk 
Hjemmeside: www.i-trust.dk 

Tilbage til Standoversigt

mailto:andersen@i-trust.dk
http://www.i-trust.dk


Stand 20: Itucation
Itucation er en kursusudbyder som aktivt involverer sig i at opkvalificere ledige borgere i Danmark, med arbejdsmarkedets efterspurgte 
kompetencer. Itucation er – og har altid været – en virksomhed, der føler socialt ansvar, og derfor arbejder vi også aktivt med at 
genplacere borgere mellem jobs. Vi har lang erfaring inden for vejledning og karriererådgivning og har opnået resultater til glæde for 
både borger og samfund. Et tæt samarbejde med a-kasser og jobcentre i hele landet, giver os mulighed for at tilbyde opkvalificering, 
ikke kun i storbyerne, men også i udkanten af Danmark og dermed øge beskæftigelsesmulighederne for alle ledige.

Itucation tilbyder:
Itucation tilbyder en bred palette af opkvalificerende 6 ugers jobrettet kurser med fokus på arbejdsmarkedets efterspurgte og 
praksisnære kompetencer. Vi underviser og opkvalificerer inden for flere faglige områder: 

Projektledelse, GDPR – ISO 27001 / persondataspecialist og koordinator, Regnskab og bogføring, HR og Personalejura, 
Markedsføring og grafisk design, IT-specialistkurser inden for Microsoft infrastruktur og programmering med Python eller C# 

Deres kurser afsluttes med højt estimeret og anerkendte certificeringer eller statsgodkendte eksamener. Kurserne tilbyde både som 
fremmøde og som online. Vi har undervisning 5 dage om ugen og vores karrierecoaches tilbyder karriererådgivning og ligger en 
jobstrategi med vores kursister.

Kontaktperson: Søren Metzsch - kurser@itucation.dk 
Hjemmeside: www.itucation.dk 

Tilbage til Standoversigt

mailto:kurser@itucation.dk
http://www.itucation.dk


Stand 21: Jobcenter - Praktik og Jobåbninger
Jobcenter Aarhus er med ca. 1500 medarbejdere Danmarks næststørste jobcenter. De arbejder med et stærkt jobfokus, hvor 
de til dels er optagede af at udvikle indsatsen via Aarhus Kommunes virksomhedsstrategi, dels - med jobsøgeren i centrum - 
at arbejde målrettet med at understøtte jobsøgerens aktive deltagelse, samt at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel 
efter højtuddannet arbejdskraft. 

Jobcenter Aarhus tilbyder:
Denne af Jobcentrets stande drøfter relevante praktikker, løntilskud og jobåbninger. Du har samtidig mulighed for at drøfte 
din jobsøgningsstrategi med vores virksomhedskonsulenter. Jobcentret vil introducere dig til virksomhedsvendte redskaber 
heriblandt Praktikportalen. Derudover vil de fortælle om, hvordan du kan optaget i Jobcentrets it-kandidatbank, som gør dig 
mere synlig i jobcentrets rekrutteringsarbejde når en virksomhed henvender sig til Jobcentret for hjælp til at finde deres nye 
akademiske medarbejder inden for it og tech. Du bliver således en del af den pulje, vi rekrutterer fra, og du får også tilbud 
om opkvalificering inden for it, når jobcentret indgår samarbejder med uddannelseshuse, og du modtager også 
kandidatbankens nyhedsbrev med ny viden og råd til din jobsøgning. Du kan blive optaget, hvis du enten her relevant 
uddannelse/kursus indenfor området eller har relevant erhvervserfaring derfra (f.eks. via praktik). 

Kontaktperson: Anita Gantrup Ernst
Hjemmeside: https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/ 

Tilbage til Standoversigt

https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/


Stand 22: Jobcenter - Vejledning
Jobcenter Aarhus er med ca. 1500 medarbejdere Danmarks næststørste jobcenter. De arbejder med et stærkt jobfokus, hvor 
de til dels er optagede af at udvikle indsatsen via Aarhus Kommunes virksomhedsstrategi, dels - med jobsøgeren i centrum - 
at arbejde målrettet med at understøtte jobsøgerens aktive deltagelse, samt at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel 
efter højtuddannet arbejdskraft. 

Jobcenter Aarhus tilbyder:
Denne af Jobcentrets stande har fokus på at drøfte din jobsøgningsstrategi og sparring på dit ansøgningsmateriale i forhold 
til, hvad du kan handle på med henblik på at komme i job og stå skarpere i dit materiale og derved højne chancen for at 
blive indkaldt til jobsamtale. Har du et last-minute spørgsmål om, hvordan du bedst kommer i kontakt med en virksomhed 
på messen – kommer Jobcentret gerne med råd og drøfter din strategi

Kontaktperson: Anita Gantrup Ernst 
Hjemmeside: https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/ 

Tilbage til Standoversigt

https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/dagpenge/


Stand 23: KlubVind
KlubVind er en ung virksomhed der har udviklet en online platform der understøtter foreningslivet, med særligt fokus på 
innovation i administrationen i idrætsforeningerne. De har fokus på at udvikle både medarbejdere og produkter sammen med 
deres kunder. Virksomhedens primære produkt er digitale støttelotterier til idrætsforeninger.

KlubVind tilbyder:
Som ny innovativ virksomhed har du mange muligheder for at arbejde 
med dine egne ideer og udvikle dit talent. For at arbejde for KlubVind 
skal du have et ønske om at ville hjælpe andre og levere grønne løsninger. 
Virksomheden leverer løsninger der optimerer arbejdet for dem der 
hjælper idrætten. Opgaverne kan fx være:

1. At levere materiale der gør det nemmere for de frivillige at finde 
KlubVinds løsninger.

2. At levere løsninger der automatiserer nødvendige arbejdsprocesser.
3. At udvikle innovative løsninger til foreningens livets 

administration.
4. At samarbejde med frivillige ledere om implementering af 

KlubVinds løsninger.

Kontaktperson: Mads Hulgaard - mh@klubvind.dk 
Hjemmeside: www.klubvind.dk

Tilbage til Standoversigt

mailto:mh@klubvind.dk
http://www.klubvind.dk/


Stand 24: Lentii ApS
Lentii was founded with the simple mission of making travel coordination more manageable. Many people find it fun to 
search for good travel ideas. But when it comes to reaching an agreement with your travel companions, it immediately 
becomes more complicated. The more people, the more inputs will have to be considered. Our mission is to make the 
coordination of ideas as fun as finding them. With Lentii you can scan a link from any website and add it to your journey. 
One can easily add friends, vote on the ideas, and quickly reach an agreement. Coordinating the trip has never been more 
fun.

Lentii tilbyder:
Front-end developer: Working closely together with our full-stack developer. You will be responsible for the front-end code, 
and be working partly on Quality Assurance and optimizing the demo deploys, together with our full-stack developer.

UX/UI Designer: UX design research on our interface. Graphic material for our SoMe marketing content.

Marketing & Content Creation: Marketing plan for SoMe content. Market and customer research. General business 
development with new and existing partners.

Kontaktperson: Bjørn Valentin - bv@lentii.com 

Hjemmeside: https://lentii.com/ 

Tilbage til Standoversigt

mailto:bv@lentii.com
https://lentii.com/


Stand 25: Norlys

Norlys er Danmarks største integrerede energi- og telekoncern med ca.750.000 andelshavere, 1,7 millioner 
kunderelationer, 2.800 medarbejdere og over 100 år på bagen. Som andelsejet selskab ligger det dybt i deres DNA 
at tage ansvar for mere end dem selv. Derfor leverer de ikke bare fremtidssikrede løsninger til danske hjem og 
virksomheder. De arbejder målrettet for grøn og digital omstilling af hele vores samfund. Og brænder for at skabe 
fremskridt for både mennesker, lokalmiljø og klima.

Virksomheden håber, at du vil være med. For de tror på, at fremtiden er så god, som vi gør den til sammen.

Norlys tilbyder:
Omkring 50 ledige stillinger i Jylland
Stillingerne kan findes her: 
https://norlys.dk/job/ledige-stillinger 

Kontaktperson: Marlene Jensen - 
marlje@norlys.dk
Hjemmeside: https://norlys.dk/  

Tilbage til Standoversigt

https://norlys.dk/job/ledige-stillinger
mailto:marlje@norlys.dk
https://norlys.dk/


Stand 26: SCADA MINDS
SCADA MINDS er en IT-konsulentvirksomhed der udvikler softwareløsninger til primært vindmølleindustrien. De er 
specialister i industridigitalisering og agerer som en uafhængig rådgiver til nogle af de største vindmølleproducenter og 
vindmølleoperatører. Hos SCADA MINDS finder du 20 ansatte placeret i INCUBA, som er placeret lige ved siden af Aarhus 
Universitet i hjertet af IT-byen Katrinebjerg. Hertil har de også et kontor med to ansatte i Hamburg

Kontaktperson: Jesper Lund - jlc@scadaminds.com 
Hjemmeside: https://www.scadaminds.com/ 

SCADA MINDS tilbyder:
2 forskellige jobmuligheder some er følgende:

Senior Lead Developer (fuldtid)

-    En spændende stilling hvor du skal være klar på 
udfordringen om at beskæftige dig med en stor 
mængde data og høj opdateringshastighed.

Coding Architect (fuldtid)

-    En stilling hvor du skal levere komplekse 
softwareløsninger og sætte retningen for både dit 
team, samt vores eksisterende kunder.  

Tilbage til Standoversigt

mailto:jlc@scadaminds.com
https://www.scadaminds.com/


Stand 27: Tracelink
Tracelink er en IT-virksomhed, der sælger et ERP-system til bl.a. produktionsvirksomheder, som søger en digital løsning til 
deres ordrer, lager, indkøb m.m.

Tracelink tilbyder:
Tracelink søger en systemudvikler, der har lyst til at videreudvikle et IT-system, som er livsnerven for Tracelinks kunder.

Kontaktperson: Claus Bo Nielsen - cbn@tracelink.dk 
Hjemmeside: www.tracelink.dk  

Tilbage til Standoversigt

mailto:cbn@tracelink.dk
http://www.tracelink.dk
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Stand 28: AU BSS
Aarhus BSS er et af Aarhus Universitets fem fakulteter og er en af Europas største business schools. Fakultetet huser seks 
institutter, der alle er internationalt anerkendte for deres uddannelser og forskning, samt en lang række internationalt 
anerkendte forskningscentre. Samling af alle de samfundsvidenskabelige discipliner under samme strategiske ramme har 
skabt en dynamisk organisation, der er fleksibel og udvikler sig i takt med samfundets behov for dygtige kandidater med de 
rette kompetencer.

Kontaktperson: Pernille Hjort Nielsen - phj@au.dk 
Hjemmeside: www.bss.au.dk   

Tilbage til Standoversigt

mailto:phj@au.dk
http://www.bss.au.dk


Stand 29: Queen
Queen® er en del af Knud Jepsen A/S, der er en familieejet virksomhed drevet af tredje generation. Virksomheden blev opført tilbage i 
1939. Queen® er en global virksomhed, der i dag er delt op i tre forretningsenheder på bag-grund af kerneområder og ekspertise. 
Queen® Flowers er en B2B/B2C forretningsenhed og brand, der sælger smukke potte-planter og afskårne blomster til retailers og 
forbrugere i Europa. Queen® Genetics er en global partner inden for genetik og stiklinger. Gennem dedikeret og målrettet innovation 
udvikles og udvides produktporteføljen løbende. Produkterne inkluderer licensaftaler, stiklinger, småplanter og halvfabrikata til 
gartnere over hele ver-den. Queen® Türkiye blev opført som et joint venture for at kunne følge med den stigende efterspørgsel. Vores 
partner producerer stiklinger og småplanter til gartnere globalt.

Queen® tilbyder:
Virksomheden er vokset både i størrelse og kompleksitet over de seneste år og ønsker de kommende år at fortsætte denne rejse. For at 
følge med på vækstrejsen har Knud Jepsen A/S iværksat en gennemgribende digitalise-ringsproces med blandt andet nyt ERP-system i 
form af Microsoft Dynamics Nav, men der er behov for etablering af en integration mellem de nuværende og branchespecifikke 
systemer – Greenflow, Greenplan og Greenpropagation – og ERP-systemet, da disse skal tilpasses en ny struktur og de nye muligheder, 
ERP-systemet byder på. Parallelt med ovenstående skal der etableres en digitaliseret dataopsamling og visualisering i Microsoft Power 
BI, der kan anvendes til præsentation, analyse og visualisering af data. Målet er at sikre korrekte data imellem planlægning, ERP og 
statistik. Der skal udarbejdes en ensrettet overordnet struktur for berørte områder uanset produkt, salgs- og planlægningsmetode.

Tilbage til Standoversigt

Kontaktperson: Charley Martin Jensen - charley.jensen@queen.dk  
Hjemmeside: www.queen.dk 

mailto:charley.jensen@queen.dk
http://www.queen.dk


Stand 30: Mit Hjerterum
Mit Hjerterum , Amalia og Frk Löwenstein er en dametøjsbutikker med samme platform og 3 webshops der henvender sig til 
forskellige kundegrupper. Virksomheden vokser stødt på webshop delen og har sunde fysiske butikker. Alt er samlet i 
Skanderborg og styres via deres Magento2 løsning

Mit Hjerterum tilbyder:
Virksomheden søger følgende personer:

● SEO kyndig person med kendskab til tøjbranchen
● Person gerne med erfaring indenfor Google Analytic, Shopping, Facebook/Instagram annoncering samt brug af de 

tilhørende værktøjer for optimering. Magento2 platform.
● Ovenstående kan også være en person med erfaring indenfor nogle af ovennævnte krav.

Kontaktperson: Brian Mogensen - info@mithjerterum.dk 
Hjemmeside: www.mithjerterum.dk 

Tilbage til Standoversigt

mailto:info@mithjerterum.dk
http://www.mithjerterum.dk


Stand 34: KPI Communications
KPI Communications er et projektdrevet uddannelses- og konsulenthus, der skaber skræddersyede online- og offline 
initiativer for alt fra iværksættere og C20-virksomheder til kommuner og uddannelsesinstitutioner. Vi kender den digitale 
fremtid bedre end de fleste, og har siden 2006 skabt bemærkelsesværdige resultater til gavn for mennesker, individ og 
samfund. 

Kontaktperson: Hannah Plaschke - hannah@kpic.dk 
Hjemmeside:  https://kpic.dk 

Tilbage til Standoversigt

mailto:hannah@kpic.dk
https://kpic.dk


Stand 35: Bozelliving
Bozelliving er et koncept firma der designer, markedsfører en række spændende nye former for boliger med helt ny energi 
teknik, vi samarbejder med store danske leverandører samt spændende entreprenører med huse bygget onsite, element 
byggeri og modulbyggeri.

Bozelliving tilbyder:
Virksomheden er i gang med en større marketing kampagne og kunne være interesseret i at få løst følgende opgaver:

● Hjemmeside opdatering
● SOME
● Webshop oprettelse og vedligeholdelse
● Opsætning af grafiske brochurer 

Kontaktperson: Frank Petersen - frank@bozelliving.com 
Hjemmeside:  www.bozelliving.com

Tilbage til Standoversigt

mailto:frank@bozelliving.com
http://www.bozelliving.com

