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Indledning

Danske industrivirksomheder oplever en øget mangel 

på kvalificeret arbejdskraft. Projekt Talent Manage-

ment har haft til formål at øge arbejdsudbuddet og 

dermed styrke konkurrenceevnen for danske industri-

virksomheder gennem strategisk kompetenceafklaring 

og boligplacering af nyankommne flygtninge.   

Den strategiske kompetenceafklaring består af tidlig 

screening og kompetenceafklaring af den enkelte kan-

didat iværksat allerede på asylcenteret. Dertil kommer 

et målrettet match mellem kandidatens kompetencer 

og virksomhedernes behov for arbejdskraft. 

Projektet har videreudviklet og -formidlet en model for 

tidlig kompetenceafklaring af såvel personlige som fag-

lige kompetencer af flygtninge for at gøre det lettere 

for virksomheder at rekruttere flygtninge, lettere for 

kommunerne at få flygtningene i job og for at give den 

enkelte flygtning hurtigere fodfæste på arbejdsmarke-

det. 

Integrationsopgaven er derfor blevet bredt ud og hand-

ler ikke blot om overgangen fra asylcenter til ny bo-

pælskommune, men i højere grad om jobmatch som 

pejlemærket. 

Udover partnerskabet mellem Integrationsnet, Sønder-

borg Kommune, Danfoss og Asylprojekt Sønderborg er 

der blandt andre samarbejdet med DI – Dansk Industri, 

lokale erhvervsråd og – foreninger, uddannelsesinstitu-

tioner samt landets asylcentre og Udlændingestyrel-

sen. Endvidere har yderligere ni kommuner deltaget i 

projektet: Aabenraa, Haderslev, Tønder, Kolding, Bil-

lund, Vejen, Vordingborg, Hillerød og Tårnby. 

Tal på flygtningeområdet 

Afsættet for projektet i 2015-16 var høje flygtningetal 

og mange asylanter på landets asylcentre. Tendensen 

var ligeledes, at asylanterne besad en vis grad af faglige 

og uddannelsesmæssige kompetencer. Dette har æn-

dret sig fra 2015 til 2017. Flygtningetallet er væsentligt 

reduceret og den typiske profil på asylanterne er ufag-

lært. De ændrede flygtningetal ses i tabel 1: 

 

Tabel 1 2015 2016 2017 (pr. 
31. okto-
ber) 

Antal flygt-
ninge for-
delt til 
kommu-
nerne 

10592  7172 1884 

Antal be-
handlede 
asylansøg-
ninger 

10472 12722 1905 

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet, Tal på 

udlændingeområdet pr. 31.10.2017 

Projektet har været præget af denne ændrede virke-

lighed og har løbende måtte tilpasse indsatserne. Hvor 

projektet i starten forventede større grupper af velud-

dannede flygtninge, har det i stedet arbejdet med en 

meget stor gruppe af ufaglærte, hvor det afgørende for 

projektet har været, hvorvidt kandidaterne var motive-

ret for arbejde inden for industriens område.  

Aktiviteter og Leverancer 

I løbet af projektets 2 årige periode er der arbejdet 

med aktiviteter og leverancer til såvel virksomheder, 

kandidater som kommuner:  

 

 1400 virksomheder informeret 

 37 Learning Labs afholdt både ved fælles ar-

rangementer og ved direkte kontakt til rele-

vante virksomheder. 

 112 virksomhedsafklaringer er etableret 

 279 kandidater er screenet 

 221 kandidater i 360 gr. afklaring 

 134 afholdte working labs 

 17 Video-cv’er optaget 

 31 i selvforsørgelse 

 10 kommuner inddraget i den løbende udvik-

ling af modellen  

 17 øvrige kommuner har fået præsenteret 

modellen på den afsluttende konference. Alle 

98 kommuner var inviteret. 

 Kickstart-arrangement afholdt for 26 personer 
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 Co-creation afholdt for 10 personer samt in-

terview med 3 rekrutteringskonsulenter og 6 

virksomheder 

 Afsluttende konference afholdt med 91 til-

meldte 

 Online-bog offentliggjort til den afsluttende 

konference, december 2017. 

 

Aktiviteter målrettet virksomheder 

Der har været kontakt til 1400 virksomheder. Fokus har 

været at udbrede viden om muligheden for at rekrut-

tere nye medarbejdere blandt gruppen af nyankomne 

flygtninge. Der har været afholdt 37 learning labs for 

virksomheder. Indholdet heri har været alt fra speci-

fikke rekrutteringsforløb af lærlinge, til oplysning og 

vejledning om målgruppen af kandidater, samt hvordan 

virksomhederne kunne få gavn af dette på netop på 

deres virksomhed.   

 

Der er udarbejdet 138 CV-postkort på kandidaterne. 

Disse er postet på projektets LinkedIn-side, som er mål-

rettet virksomheder. Her er der 215 følgere, som disse 

opslag er synliggjort overfor. CV-postkortene har ligele-

des været virksomhedskonsulentens og kandidatens 

værktøj i dialogen med virksomhederne. I disse frem-

stød har målet været at fremhæve den enkelte kandi-

dat med de kompetencer vedkommende kan bidrage 

med. Herved bliver den enkeltes kompetencer i højere 

grad set, og virksomhedernes mulighed for at få gavn 

af disse kompetencer øges. Projektets posts har typisk 

haft mellem 4000 og 10.000 visninger. 

 

I løbet af projektperioden er der etableret i alt 112 virk-

somhedsrettede forløb som led i det kompetenceafkla-

rende arbejde og som kandidaternes forberedelse til at 

indgå på det danske arbejdsmarked. Der er i disse for-

løb givet støtte til virksomheder, der spænder fra vej-

ledning om rekruttering fra gruppen, præsentation af 

relevante kandidater, hjælp til administrative opgaver, 

løbende dialog om den enkelte kandidat samt sparring 

om fremtidige muligheder. 

 

Aktiviteter målrettet kandidater 

I arbejdet med at forberede kandidaterne på arbejdsli-

vet i Danmark er der taget udgangspunkt i et rekrutte-

ringsspor. Under hvert trin i rekrutteringssporet er der 

arbejdet med en række metodiske greb, der matches 

til den enkelte virksomhed og kandidat:  

 

 Systematisk screening af kandidaternes kom-

petencer, så snart de har fået opholdstilla-

delse – dvs. allerede på asylcentrene.  

 360° graders afdækning af kandidatens res-

sourcer, faglige kompetencer, uddannelses-

baggrund, sociale og personlige kompetencer. 

Konkret er der også vurderet uddannelsespa-

pirer hos Styrelsen for Vurdering af Udenland-

ske Uddannelser.  

 Workinglabs med fx sparring på CV, ansøgnin-

ger, personprofil analyse, virksomhedskon-

takt, træning i arbejdspladskultur, afdækning 

af arbejdsidentitet, netværk og brug af Linke-

dIn.  

 Match med udgangspunkt i de lokale virksom-

heders behov for arbejdskraft og kandidatens 

kompetencer. Personlighedsprofilen, individu-

elle brancherettede kompetenceafklaringsfor-

løb, kompetencekort og mentor.   

 Netværk. Sikre fastholdelse i arbejde med fo-

kus på etablering af netværk.  

 

De nyskabende og effektfulde metoder, der er anvendt 

i projektet, er: 

  

 Ny retorisk tilgang, Tidlig kompetenceafklaring, 

Screeningssamtale, CV-Postkort og Video-

CV’er. Alle metoder er tilpasset behovene hos 

industriens virksomheder. 

Effekt 

Projektet har givet følgende målbare effekt udmøntet i 

antal selvforsørgende:  

 

 30 boligplacerede i selvforsørgelser, herunder 

4 IGU, 10 SU og 16 ordinært.  

 24% i selvforsørgelse (af alle boligplacerede). 

 36% i selvforsørgelse (af dem i aktivt forløb). 

 33% i uddannelse (af alle selvforsørgende) 

 67% af de 30 er blevet selvforsørgende inden-

for seks måneder (de øvrige indenfor tolv må-

neder). 
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Udover de konkrete målbare resultater har projektet 

skabt opmærksomhed og viden om det tidlige arbejde 

med flygtninge som kandidater til job i Danmark over-

for både virksomheder, kommuner, asylcentre og ud-

lændingestyrelsen.  

 

1. Hvilken forskel gør den tidlige indsats for virksomhe-

der? 

 Ny rekrutteringskanal er synliggjort 

 Det personlige møde med en kandidat gør for-
skellen ift. forestillinger om sprog- og kultur-
barriere 

 Mulighed for selv at forme og udvikle medar-
bejderens kompetencer. 

 

2. Hvilken forskel har den tidlige indsats gjort for kandi-

daterne? 

 Føler sig motiveret  

 Glæde over at kunne bruge sine kompetencer  

 Lettere ved at få netværk og falde til i Dan-
mark. 

 

3. Hvilken forskel gør den tidlige indsats for kommu-

nerne? 

 Smidigere sagsbehandling 

 Et nyt og meget skarpere virksomhedsrettet 
fokus allerede fra modtagelsen af nye flygt-
ninge.  

 Ændring af interne procedurer. 

Forankring og Formidling 

Projektet har gennem hele projektperioden sikret et 

tæt samarbejde mellem de deltagende virksomheder, 

kommuner og asylcentre. Dette har løbende forankret 

den erfarede viden, der er opsamlet og udviklet under-

vejs. Desuden er der afholdt afsluttende evaluerings-

møder med asylcentre og de ti deltagende kommuner. 

Alle kommuner har udtalt, at modellen fremadrettet 

prioriteres i arbejdet med nyankommne flygtninge og 

med større fokus på jobmatch forankret i et mere dyb-

degående kendskab til det lokale erhvervsliv og de en-

kelte kandidater.  Forankringen er ligeledes sket via 

samarbejdet med de deltagende virksomheder, som 

har fået egne erfaringer og viden om kandidater fra 

gruppen af nyankommne flygtninge. Disse virksomhe-

der har dermed ryddet nogle forbehold af vejen i for-

hold til at ansætte flygtninge og bærer denne erfaring 

videre i deres netværk. 

 

Der har løbende i projektperioden været fokus på for-

midling af såvel kandidater som de gode historier. Pro-

jektet har oprettet en side på LinkedIn, hvor dette er 

præsenteret. Siden på LinkedIn har 215 følgere.  

Endvidere er der formidlet konkrete historier i såvel 

aviser som lokal-tv som led i vidensudbredelse om 

gruppen af nyankommne flygtninge som mulige kandi-

dater til ledige job på det danske arbejdsmarked. Der 

har været afholdt oplæg om metoden på diverse kom-

munale netværk, i Styrelsen for International Rekrutte-

ring og Integrations (SIRI) netværk, ved workshops, på 

Folkemødet 2017 og ved Velfærdens Innovationsdage 

2018. Som afsluttende pressetiltag er der bragt en arti-

kel i Mandag Morgen omhandlende gevinsterne ved 

den tidlige indsats.  

 

Alle projektets erfaringer og resultater er beskrevet i 

en e-bog, som blev udarbejdet til præsentation på den 

afsluttende konference afholdt primo december 2017. 

E-bogen kan findes på Integrationsnets hjemmeside: 

http://integrationsnet.dk/projekter/afsluttede-projek-

ter/talent-management  

 

Den afsluttende konference havde til formål at for-

midle de opnåede erfaringer og viden. Til konferencen 

var tilmeldt 91 deltagere, som repræsenterede kom-

muner, erhvervslivet, asylcentrene og andre interes-

senter inden for rekruttering og integrationsområdet. 

Alle konferencedeltagere fik udleveret en usb, hvorpå 

e-bogen findes. Herved blev erfaringer og resultater 

gjort yderligere tilgængelige. Udlændingestyrelsen og 

SIRI deltog i den afsluttende konference for at forankre 

resultaterne i disse styrelser fremadrettet. Der er aftalt 

fortsat samarbejde med begge styrelser, så viden fra 

projektet kan bruges som afsæt i styrelsernes arbejde 

om tidlig indsats, tidlig boligplacering og mere effektiv 

overdragelse fra asylcenter til kommuner. 
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