
Udvikl koncepter og prototyper 
på “Studierejser 2.0” gennem 
intensiv research på målgrup-

pen og vigtige trends og 
teknologiske muligheder. 

Udvikl og beskriv organi-
sationen og produktionen af et 

nyt cannabis joint-venture til 
det europæiske marked.

Optimer og udvikl SIGNAfilms 
IT flow og udarbejd en faseop-

delt udviklings- og
 implementeringsplan.

Foretag en grundig research og 
markedsanalyse af B2B-kunderne 

og udarbejd digitale løsninger til 
optimering af salgsmodellen til 

samme segment.

Udarbejd markedsanalyse og 
marketing- og salgsstrategi for 

virksomhedens produkter til 
pole dansere på globalt plan.

Udvikl nye salgskanaler til 
virksomheder, der har 

frokostordninger samt indkøb 
af vin gennem en undersøgelse 

af markedet

Læs de fulde casebeskrivelser på
www.leadthetalent.dk/cases-aarhus-oestjylland

Hold også øje med nye casevirksomheder, som 
bliver tilføjet løbende

Arbejd for disse spændende 
casevirksomheder

Deltagere i job

Rasmus, i job hos Unoliving 

"Jeg gik ind til Lead the Talent med et ønske om at 
prøve mig selv af i en uvant sammenhæng. I forløbet 
fandt jeg ud af, at min faglige profil faktisk er meget 
bredere end jeg selv troede den var. Det har givet mig 
en energi og et drive som har været årsag til, at min 
casevirksomhed faktisk har givet mig et job." 

Ada, I job hos Aarhus Kommune

”Jeg har har lige fået en fastansættelse i Aarhus 
Kommune, og jeg tror godt, man kan sige LEAD THE 
TALENT har haft en indvirkning på det. Jeg har lært at 
tale med og omgås med virksomheder samt at være i 
en virksomhed” 

Sara, i job hos Oase Outdoors

”Som ledig får man rigtig meget ud af at deltage, hvor 
man får ny energi og et nyt perspektiv på sig selv. Man 
kommer ud af sin komfortzone og giver den gas med 
noget helt andet i tre måneder. Det giver rigtig meget”



LEAD THE TALENT High Potentials er et 12-ugers intensiv
 karriere-kickstarter og talentudviklingsprogram for jobsøgende. Et 
program består af fire samtidige udviklingsforløb, der skal hjælpe 

deltagerne succesfuldt videre i deres første eller næste job.

CASEFORLØB
Få 3 måneders erfaring hos 

relevant potentiel arbejdsgiver
Læs om næste forløbs

virksomheder på bagsiden

VIRKSOMHEDSMODULER
Besøg lokale virksomheder og løs 

deres udfordringer

MENTORORDNING
Få en erhvervsleder som 

personlig mentor

INNOVATIONSAGENT
Bliv uddannet i værktøjskasse i 

innovation

INNOVATIONSAGENT
Bliv uddannet i værktøjskasse i 

innovation

Tal med en jobkonsulent eller tilmeld dig 
næste informationsmøde på 
www.leadthetalent.dk/talent

75% finder beskæftigelse, læs mere på bagsiden


