
Invitation til IT jobmatch-arrangement 
 

Find din næste it medarbejder her…….. 

 

Efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft er stadig stigende på it-området, og mange 
virksomheder har svært ved at rekruttere de rette kandidater. Samtidig findes der 

ledige kandidater med it-kompetenceprofiler, som fagligt matcher efterspørgslen. 

 
Dette paradoks vil vi - kommunerne Ballerup, Lyngby-Taarbæk, København, Gladsaxe 

og Frederiksberg, hjælpe med at finde en løsning på. Derfor har hver kommune 

interviewet et stort antal virksomheder, der efterspørger kompetencer indenfor IT-
branchen for at blive klogere på, hvilke kvalifikationer der efterspørges.  

Og med baggrund i den viden har vi screenet alle kommunernes ledige it-kandidater 

med henblik på, at finde kandidater, der matcher virksomhedernes aktuelle behov.  

 
I den anledning vil vi gerne invitere Jeres virksomhed til et unikt jobmatch-

arrangement, hvor I får tildelt en lille stand (tag gerne en roll-up med ) og får 

mulighed for at møde mere end 150 ledige it-kandidater: 
 

Onsdag d. 24. oktober 2018 fra kl. 9.00 – 11.45  

I København 
 

Mogens Dahl Koncertsal 

Snorresgade 22 

2300 København S 
 

Vi tager udgangspunkt i jeres konkrete behov og inviterer på den baggrund de rette 

kandidater til matcharrangementet, som I dermed får lejlighed til at møde.  
Alle kandidater screenes inden arrangementet. 

 

Såfremt det er muligt for jer, vil vi, ved jeres tilmelding til at deltage, bede jer infor-

mere os om hvilke konkrete stillingsprofiler, i har behov for at få besat. 
 

Tilmeldingen til micpau@gladsaxe.dk   – og vi vil herefter kontakte jer med yderligere 

information. - Rekrutterings-matchen er gratis for virksomhederne.  
                  

                 Agenda: 

8.30 Registrering og opsætning af eventuelle plancher 
9.00  Kaffe, the og croissanter 

9.15 Velkomst v. – gæstetaler. 

9.25  Gennemgang af de fremmødte virksomheder og deres konkrete jobopslag 

9.50 Dialog mellem virksomheder og kandidater 
11.45 Tak for denne gang 

 

Vi glæder os til at høre fra dig. 
 

 

Med venlig hilsen 
 

Virksomhedskonsulent Michael Pausgaard 
micpau@gladsaxe.dk  
Mobil: 2912 7022 
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