
SCANDINAVIAN TALENT 2018

1. KURSUSGANG

ONSDAG DEN 7.  MARTS 2018

SEA(Supporting Entrepreneurship Aalborg University)

AAU Innovation



Velkommen!

• Lidt om os

• Jesper – facilitator

• Louise – Plinthit

• Liv & Jeanette – arrangører, praktisk

• Lidt om grupperne



Program for 1. kursusgang

• Velkomst v. SEA

• Generel introduktion til Design Thinking

• Dagens teori og værktøjer (med øvelse) v. Jesper Vestergaard

• Præsentation af case og virksomhed v. Plinthits Louise Ullmannn

• Teamdannelse og –øvelser  

• Gruppearbejde (sparring m. Plinthit)

• Outro – Plinthit og Jesper

• Farvel v. SEA

Vi spiser og netværker undervejs – cirka klokken 18.



Projekt Innomatch – fokus på mikrovirksomheder

Start din karriere i en mikrovirksomhed

• Oversete muligheder 

• Synlige resultater på bundlinjen

• Nøgleposition i virksomheden allerede som nyuddannet

• Stort ansvar og indflydelse i hele virksomheden

• Kort til toppen og beslutningerne 

Effekt for erhvervslivet i Danmark og Sverige

• Højtuddannede skaber vækst, øget produktivitet og udvikling. 

• Højtuddannede skaber flere jobs.

Undervejs i programmet

• Aktuelle opslag fra mikrovirksomheder samt promovering af jeres CV i vores netværk.

(derfor vigtigt at få skrevet på, hvad I er interesserede i, på skema i aften!)



Scandinavian Talent - Modul 2 Forår 2018

Kører også på en række andre danske og svenske 

uddannelsesinstitutioner 

1. kursusgang

7. marts

Introduktion + 
Empathize-delen af 

Design Thinking

2. kursusgang

15. marts

Define + ideate-delen 
af Design Thinking

3. kursusgang

3. april

Prototype-delen af 
Design Thinking

4. kursusgang

23. april

Test-delen af 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 Plinthit

• LinkedIn-gruppe: Scandinavian Talent

• Lav et socialt arrangement!



To aktuelle jobopslag i mikrovirksomheder

• 1+1 Textile and design (praktik)

• Empeno (projekt/specialesamarbejde)



Case Competition i Ebeltoft

• Hvad: Solution-Camp-arrangement med i alt 50 studerende fra danske og 
svenske uddannelsesinstitutioner i Projekt Innomatch.

• Hvor: Ebeltoft 10.-12. april 2018.

• Hvem: 5 deltagere fra AAU (dvs. 5 af jer ).

• Hvordan: Send en mail med begrundelse for, hvorfor vi skal vælge dig til 
jrdy@adm.aau.dk senest den 8. marts (dvs. i morgen!). 

• Hvad koster det? Projekt Innomatch betaler 

mailto:jrdy@adm.aau.dk


TAK FOR DENNE GANG

Vi ses til næste kursusgang om define + ideate-delen af Design Thinking

d. 15. marts 2018 (husk andet lokale 11/3!)

(Vi evaluerer først efter gang 2. og 4. kursusgang )


