
SCANDINAVIAN 

TALENT 2017

1. KURSUSGANG: INNOVATION OG KREATIVITET

TORSDAG DEN 5.  OKTOBER 2017



Talentprogram med fokus på mikrovirksomheder

Start din karriere i en mikrovirksomhed

• Synlige resultater på bundlinjen

• Nøgleposition i virksomheden allerede som nyuddannet

• Stort ansvar og stor indflydelse i hele virksomheden

• Maksimer dine fremtidige karrieremuligheder, fordi du præsterer dokumenterede 

topresultater som starten på din karriere

Effekt for nordjysk erhvervsliv

• Højtuddannede skaber vækst, øget produktivitet og udvikling

• Højtuddannede skaber flere jobs



Program for første kursusgang

• Velkomst og registrering v/SEA

• Oplæg og workshop om kreativitet og innovation v/Jesper Thinnesen – herunder 

også præsentation af BoxTown og virksomhedscasen v/ Jens Kruhøffer

• Spisning og networking + udvælgelse af ideer (omkring klokken 18)

• Gruppearbejde omkring case

• Showroom hvor hver gruppe præsenterer løsninger for BoxTown

• Jesper Thinnesen og BoxTown kommenterer på løsningerne

• Afrunding og evaluering



1. kursusgang

5. Oktober

Innovation og 
kreativitet

(BoxTown)

2. kursusgang

24. Oktober

Projektledelse

(Inropa)

3. kursusgang

9. November

Innovative 
salgsmetoder

(Rokkedahl Energi)

4. kursusgang

27. november

Foredrag og  
virksomhedsdating

(bl.a. Medei, 
Vanekompagniet, Crickster)

Scandinavian Talent 2017

Kører også på en række andre danske og svenske 

uddannelsesinstitutioner.

Forår 2018: Modul II med fokus på Design Thinking



Opfordring til jer inden start 

• Engager jer – jo mere I giver, jo mere får I

• Byd gerne ind med de skæve ideer

• Netværk med hinanden og virksomhederne - programmet kan være 

en indgang til både projekt, praktik, studiejob og fuldtidsjob. Husk 

herunder at melde dig til Talentprogrammets LinkedIn-gruppe: 

Scandinavian Talent 2017



Promovering af jeres CV’er og match med mikrovirksomheder

• Case-virksomheder og øvrige virksomhedsdeltagere får udleveret jeres CV.
OBS: Ønsker du at rette dit CV til næste gang? Så skal vi have det senest    
fredag den 20.oktober 2017 

• I løbet af denne kursusgang: Meld tilbage om I er interesserede i 
studiejob/praktik/projektsamarbejde/job/løntilskud osv. (skema med 
afkrydsning)

• Eksponer dit CV og læg det ind på www.jobbank.aau.dk (på din profil skal 
du skrive AAU Talent i feltet ”Tags”)

• Vi holder øje med virksomhedsåbninger og holder jer løbende orienteret på 
kurset

• Gennemgang af aktuelle opslag

http://www.jobbank.aau.dk/


TAK FOR DENNE GANG

Vi ses til næste kursusgang om projektledelse

den 24. oktober 2017!

Husk evalueringen, afkrydsningsskemaet og 

kontaktliste 


