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E T  1 2  U G E R S  F O R L Ø B  D E R  S K A B E R  M E N I N G S F U L D E  J O B S  T I L
N E U R O D I V E R G E N T E  M E N N E S K E R  M E D  I T - K O M P E T E N C E R .

Specialisterne Academy er på positivlisten for den regional uddannelsespulje
– RAR Hovedstaden, nr. 365.

Vi opkvalificerer mod de kvalifikationer,
der efterspørges i IT-branchen,
specifikt skaber vi profiler indenfor:
Datahåndtering, Test, Udvikling og
DevOps.  

Vores forløb opkvalificerer det hele
menneske, og derfor vil der også være
fokus på personlig og social udvikling.

Forløbet giver mulighed for omskoling,
så borgerens kompetencer stemmer
overens med dem, arbejdsmarkedet
efterspørger. 
 

Forløbet giver borgeren
arbejdsprøvning i cases, som tager
udgangspunkt i tidligere opgaver,
Specialisterne har løst. Opgaverne
giver indsigt i, hvordan og hvor på
arbejdsmarkedet borgerens
kompetencer kan komme i spil og
udføres under supervision af vores IT-
specialister. Vi kalder det ”live skills” og
”CV-boost.”

For borgere med relevante
kompetencer tilbyder vi gratis
certificering indenfor Microsoft Azure. 

Forløbet afsluttes med et Academy
Diplom og Kompetence Profil samt et
IT-orienteret CV. Profilen indeholder
Specialisternes vurdering af det faglige
potentiale samt mest oplagte karrievej
for borgeren. 

Ved afslutning sendes Profilen og CV’et
til borgeren og sagsbehandleren. 

75% af alle de kandidater, der har
fuldført et forløb, er efterfølgende
kommet i beskæftigelse indenfor 3
måneder efter afsluttet forløb.

Alle afsluttede kandidater oprettes i
Specialisternes rekrutteringsbank.

IT-OPKVALIFICERING ERHVERVSCASES BESKÆFTIGELSE

75% af alle kandidater
kommer i arbejde

2022 version



HVEM HENVENDER SPECIALISTERNE ACADEMY SIG TIL?

Har borgeren for nylig taget en uddannelse indenfor et af ovenstående områder og søgt job
uden held?

Har borgeren været i gang med en uddannelse indenfor et af ovenstående områder og fik
ikke færdiggjort studiet af forskellige grunde?

Har borgeren været beskæftiget indenfor et af ovenstående områder, uden at have taget en
formel IT-uddannelse?

Har borgeren under uddannelse og/eller efterfølgende i job, oplevet udfordringer i forhold til
at leve op til de krav, der blev stillet?

Har borgeren oplevet, at det var udfordrende at indgå i det sociale fællesskab, og har det
været utrygt, når opgaver, rammer og deadlines var utydelige?

Har borgeren oplevet at gå ned med stress på grund af dette og efterfølgende miste sit job?

Specialisterne Academy henvender sig primært til borgere, som har en uddannelse indenfor
STEM-området (science, technology, engineering og mathematics), men som har svært ved at
finde sin hylde på arbejdsmarkedet. De borgere, der har været i forløbet, har bl.a. en
cand.scient.-, cand.merc.- eller cand.it.-uddannelse. Andre er matematikere eller dataloger fra
Københavns Universitet, datamatikere fra Zealand eller KEA, bio- og informatikingeniørerne fra
DTU, økonomiuddannet fra Aalborg Universitet eller softwareuddannet fra IT-Universitetet.
Forløbet henvender sig også til borgere, som har erfaring indenfor ovenstående områder, uden
at have gennemført en formel uddannelse.

PRAKTISK INFORMATION 
Opstart 2022: Februar, maj og september (se datoer på www.specialisterne.dk).
Varighed: 12 uger.
Holdstørrelse: 10 kandidater pr. hold. 
Fremmøde: Det forventes at borgeren møder mellem 25 og 37 timer mandag-fredag. 
Mødested: Specialisterne Academy | Lautruphøj 1-3 A | 2750 Ballerup. 

Specialisterne Academy er på positivlisten for den regional uddannelsespulje – RAR
Hovedstaden, nr. 365.

Specialisterne DK | Lautruphøj 1-3 A | 2750 Ballerup | 46 93 24 00 | kontakt@specialisterne.com | www.specialisterne.dk

KONTAKTINFORMATION 
Vil du høre mere om Specialisterne Academy, eller har du en borger, som ønsker at starte
i forløb, så kontakt os: kontakt@specialisterne.com | 46 93 24 00. 



2022 version

OVERSIGT OVER DE 4 IT-SPOR 
I Specialisterne Academy afklarer og opkvalificerer vi kandidater indenfor nedenstående
4 spor med efterfølgende Specialiseringer. 

DATAHÅNDTERING

Manuel databehandler 

Automatiseringsdatabehandler

Dataanalytiker

Eksempler på specialiseringer: 

TEST

Funktionel tester 

Teknisk tester

Automatiseringstester

Eksempler på specialiseringer: 

UDVIKLING

Junior

Senior 

Ekspert 

Eksempler på specialiseringer: 

     Indenfor eksempelvis: C#, Java,     
     Python, PHP, Javascript og SQL

DEVOPS

DevOps tekniker

DevOps infrastruktur/specialist 

Build/release manager

Eksempler på specialiseringer: 


