Vi gør en indsats for at få den nyeste
viden
Af Lise Løth Gregersen, Arbejdsmiljø og MED

Det kræver en indsats at få de studerende til at orientere sig mod nord,
når de skal beslutte, hvor deres fremtidige karriere skal forankres, og
hvor de i fremtiden skal bosætte sig. Derfor skal vi gøre os umage, hvis
vi i fremtiden vil være i stand til at rekruttere den nyeste viden.
Den 7. marts deltog over 2000 studerende fra Aalborg Universitet i
årets karrieremesse i Gigantium. De mødte op til et fyrværkeri af farver,
bannere, roll ups og merchandise, som virksomhederne ivrigt delte ud.
Det er tydeligt, at det nu i højere grad er virksomhederne, der kæmper
om de studerende end omvendt.
Hjørring Kommune deltog også med en messestand i samarbejde med
lokale virksomheder under det fælles budskab: ”Skab din fremtid i Hjørring Kommune”.
Vi har ikke studiejobs nok
Nordjylland har de senere år haft held med at tiltrække flere og flere
studerende til regionens uddannelsesinstitutioner. For at optimere chancerne for, at de studerende bliver forankret på det nordjyske arbejdsmarked, har Business Region North; BRN, i 2015 igangsat et projekt,
hvor regionen, kommunerne og de private virksomheder i fællesskab
skal etablere 1000 nye studiejobs over en 3-årig periode.
Ved udgangen af 2017 skal der være etableret 50 studiejobs på de
kommunale arbejdspladser i Hjørring Kommune. Hver forvaltning er
derfor forpligtet til at etablere et antal studiejobs svarende til forvaltningens størrelse. Den nyeste opgørelse viser, at vi er godt på vej men vi er ikke i mål endnu!
Studiejobs og studiepraktikker som redskab til at opnå ny viden
Studiejobs sikrer, at de studerende får en tilknytning til arbejdsmarkedet tidligt i forløbet. Flere undersøgelser viser, at de studerendes chancer for at blive godt forankret på arbejdsmarkedet bliver større, hvis de
opnår en tilknytning allerede inden, de står med uddannelsesbeviset i
hånden.
Studiepraktikker er også en god måde for de studerende at opnå erhvervserfaring på. Foruden den store gruppe af erhvervspraktikanter,
der bidrager med ny viden på vores skoler og i vores hjemmepleje mv.,
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så var der i efterårssemesteret også ansat syv akademiske praktikanter i kommunen.
Det var en stor succes for både de studerende og for arbejdspladserne, der blev beriget med nye øjne på arbejdsopgaverne. Flere af praktikanterne er derfor fortsat i studiejob efter endt praktikforløb.
Skab din fremtid i Hjørring Kommune
Det handler dels om at sikre, at de studerende får en tilknytning til arbejdsmarkedet,
og det handler dels om at sikre, at vores arbejdspladser bliver opdateret på den nyeste viden fra uddannelserne. Dertil handler det om, at vi som kommune fremadrettet
er i stand til at kunne rekruttere de efterspurgte kompetencer.
Vi har naturligvis også en stor interesse i, at de studerende på sigt bosætter sig i
kommunen. Derfor var det fælles budskab på karrieremessen netop ”Skab din fremtid
i Hjørring Kommune”. Vi oplevede en stor interesse for Hjørring Kommune, der primært kom til udtryk gennem nysgerrige og opklarende spørgsmål fra de studerende.
Gennem medbragte stillingsopslag til studiejobs og studiepraktikker, var der et godt
grundlag for at komme i dialog.
Hjørring Kommune har i en årrække også åbnet dørene for de studerende, når de en
gang årligt bliver samlet op af en bus og kørt rundt til kommunens virksomheder. I år
er ikke en undtagelse. Den 26. april deltager Hjørring Kommune igen i Tour de Hjørring. Vi glæder os til at byde de studerende velkommen til kommunen og vores mangfoldige erhvervsliv - og til at fortælle dem om, hvordan det er at arbejde i en politisk
styret organisation.
Vil du vide mere
Ønsker du som leder at høre mere om studiejobs eller studiepraktikker, så kontakt
Arbejdsmiljø og MED (lise.loeth.gregersen@hjoerring.dk). Vi vil også meget gerne
sætte dig i kontakt med andre arbejdspladser hos os, der har haft stor gavn af at ansætte studerende.

