
Vil du have hjælp til at udvikle 
din virksomhed helt gratis?

Få hjælp til vækst, viden og udvikling af din virksomhed  
igennem projektet “Knowledge2Employment”

TØNDER ERHVERVSRÅD

Projektpartnere: Støttes af:



Business2Student giver dig muligheden for at få tilført ressourcer til 
at føre din virksomheds ideer fra tanke til handling. Business2Student 
formidler kontakten mellem din virksomhed og studerende til at skrive 
projektopgave hos din virksomhed. 

Med mange uddannelser/linjer og uddannelsesniveauer, kan det være 
svært at vurdere hvem man skal kontakte og hvilke studerende der 
egner sig bedst til netop din udfordring. Om det er en teknisk beregning 
af en ny konstruktion, strategiudvikling, økonomistyring eller noget 
helt andet du har brug for at få løst, så er Business2Student en gratis 
assistance til dig.

Med assistance fra én af projektets partnere, definerer vi sammen 
med dig din problemstilling eller ide, som du mangler hjælp til at 
få undersøgt. Vi lokaliserer de rette uddannelsesinstitutioner og får 
matchet din virksomhed op med de rette studerende. 

Hvad er fordelene ved at få studerende til at 
løse en konkret opgave for din virksomhed? 
 •  Du får adgang til ny viden fra uddannelsesmiljøet, f.eks. inden for 

sociale medier eller nye salgsteorier.
 •  Du sparer ressourcer internt i virksomheden på eksempelvis 

markeds analyser, produkt analyser m.m.
 •  Du får løsningsforslag til en konkret ide eller problemstilling som 

du selv definerer.
 •  Du møder din måske kommende medarbejder og sparer for at 

søge ekstern arbejdskraft.
 •  Du får adgang til studerende i enten Danmark eller Tyskland efter 

behov.
 • Det er gratis og udbytterigt. 
 • Det kan skabe vækst til din virksomhed.

STEP 1
Du kontakter den nærmeste 

erhvervsorganisation på kortet.

STEP 2
Vi kommer ud til dig og definerer 

sammen udfordringen og 
problemformuleringen, så du får  

mest ud af projektopgaven.

STEP 3
Vi kontakter de rette uddannelses

organisationer som retter  hen vendelse  
til de studerende, der står og mangler  

en virksomhed at skrive  
projektopgave for.

STEP 4
Du bliver kontaktet af uddannelses

institutionen for matchmaking  
imellem din problemformulering  

og projektopgavestuderende.

STEP 5
Matchning af studerende til projekt

opgave. De udvalgte studerende   
arbejder med projektopgaven og  

din problemstilling.

  Er du en virksomhed med  
op til 50 ansatte? 

  Er der aldrig tid nok til at føre  
alle ideer fra tanke til handling? 

  Er du interesseret i fremtidens 
 arbejdskraft og vil gerne  
vækste din virksomhed? 

Hvis du kan svare ja på ét af de 3 spørgsmål,  
så skal du læse videre her    

Hvad gør du nu? 
Kontakt én af følgende erhvervsorganisationer for en indledende  
samtale om hvordan du kommer igang. 

A)  Esbjerg Erhvervsudvikling 
Uffe Lundgaard • ufl@eeu.dk • +45 3697 3505

B)   Erhvervenes Hus Aabenraa 
Lisbeth Strange Jensen • lsj@ehaa.dk • +45 7362 2024

C)   Tønder Erhvervsråd 
Pia Dyring Lassen • pil@toender.dk • +45 7492 9397

D)  WFG NordFriesland 
Dagmar Jensen • d.jensen@wfgnf.de • +49 484 166 852 4 

E)   WFG-Rendsburg-Eckernförde 
Thorsten Liliental • t.liliental@wfgrd.de • +49 487 176 171 11 

F)   WiREG Flensburg/Schleswig 
Wolfgang Schmütz • schmuetz@wireg.de • +49 461 999 224 7 
Wiebke Jäger, Projektleder • jaeger@wireg.de • +49 461 99 92 241
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Vækst med kvalificeret arbejdskraft
Jagten på kvalificeret arbejdskraft og den efterfølgende fastholdelse er 
vigtig for vækstmulighederne for især små og mellemstore virksomheder i 
grænseregionen. Den stigende konkurrence og efterspørgsel på speciali
seret arbejdskraft skærper kampen om medarbejdere med de rigtige kom
petencer. For at støtte virksomhederne i den dansktyske grænseregion 
i deres jagt på de kloge hoveder, har 6 erhvervsserviceaktører fra begge 
sider af grænsen slået sig sammen i projekt “Knowledge2Employment”.  

Om projekt Knowledge2Employment 
Projektet “Knowledge2Employment” fokuserer målrettet på at 
 afdække, udvikle og etablere aktiviteter og redskaber, der styrker:
 •  Mindre virksomheders rekruttering af kompetencer og 

 højtuddannede.
 •  Arbejdskraftens – særligt unges og højtuddannedes, viden om 

i grænseregionens små og mellemstore virksomheder, samt 
 synliggørelse af job og karrieremuligheder. 

Projektet er et operationelt og handlingsorienteret projekt med særligt 
fokus på samarbejde mellem studerende/dimittender og mindre 
virksomheder i landdistrikterne. Projektet er grænseoverskridende 
med involverede erhvervsserviceaktører fra Region Syddanmark og 
SchleswigHolstein området.  

For virksomheder 
 •  Tilfør din virksomhed viden og ressourcer; erfaringsudveksling 

med andre virksomheder inden for rekruttering, kompetenceud
vikling og fastholdelse af arbejdskraft. 

 •  Få adgang til praktiske værktøjer udviklet af erfarne danske og 
tyske aktører i rekrutteringsbranchen. 

 • Inspiration og sparring på HR og rekrutteringsudfordringer. 
 •  Knyt relation til studerende og nyuddannede, der har de 

 kompe tencer, der passer ind i din virksomhed. 
 •  Mulighed for at præsentere din virksomhed for studerende og 

nyuddannede. 
 •  Få indblik i – og overblik over fremtidens arbejdsmarked i 

 grænse regionen. 

For studerende 
 •  Find arbejde og bliv i grænseregionen, hvor du har mulighed for 

at udvikle både dig selv, dit job og din fremtid i grænseregionens 
virksomheder. 

 • Mulighed for at møde grænselandets virksomheder. 
 • En mulighed for at få dit første job.
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