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1. Hvorfor ?

• Rigtigt mange 
holdninger til hvilke 
kompetencer vores 
studerende skulle 
klædes på med

• Ikke så meget 
evidens for 
holdningerne



2. Hvad har vi gjort

• Fik for over 6 år 
siden, den lyse ide 
at kigge i 
jobannoncer efter 
hvilke 
kompetencer vores 
aftagere af 
dimittender gjorde 
explicitte i 
jobannoncerne



Jobannoncen som 
datakilde



Samarbejde med IBM Watson og 
jobsites

• For at få fat i 
data/jobannoncer 
har vi indgået 
samarbejde med 
Jobsites der 
crawler nettet for 
alle jobannoncer

• Har nu ialt ca. 
600.000+ 
jobannoncer fra de 
sidste 2 år+

• For at få styr på 
data så det giver 
mening, har vi 
indgået 
samarbejde med 
IBM Watson



Værktøj til at få styr på data

• IBM Watson 
software

• Tekst analyse

• POS – Part of 
speech tagging

• Semantisk analyse

• Natural language 
processing (NLP)

• Annotations/algorit
mer

• Machine learning

• Deep learning

• AI



Jobtyper

Joberfaring

Stillingsbetegnelser



Job hvor ”digital” indgår og 
korrelationen er høj



Stor interesse i sektoren for vores 
projekt



3. YPL og CDA Watson

• Finder i 
Jobannoncerne 
Hard/faglige-
kompetencer og 
soft/personlige-
skills/kompetencer.

• Soft/Personlige-
kompetencer er 
omtrent halvdelen af 
efterspørgslen fra 
arbejdsmarkedet.

• Tidligere har vi ikke 
struktureret arbejdet 
med at opbygge 
softskills/personlige 
kompetencer.

• YPL er et forsøg på at 
fokusere på den 
halvdel af kompetence 
efterspørgslen vi ikke 
har koncentreret os 
særligt meget om 
indtil nu.



Jobannoncen som 
datakilde

”…Eks. På Personlige kompetencer
• Er handlekraftig, 

kvalitetsbevidst og en 
selvstarter

• Arbejder selvstændigt og får 
fulgt opgaverne til dørs

• Har gåpåmod, drive og bidrager 
med godt humør

• Trives med mange forskellige 
opgaver og at arbejde hands-on
….”



Framework



Fadel og YPL



4. Opgaver som projektet har til de 
sidste 2 år.

1. Business Danmark

2. EVU

3. Tværfagligt

4. De studerende



4.1 Business Danmark

• Kompetence Indput til certificeret 

opkvalificerings kurser for medlemmer af 

Business Danmark’s nye 

salgsuddannelser.



4.2 EVU (Efter Videre Uddannelse)

1. Bæredygtig ledelse, ontologi omkring begrebet bæredygtig, 
kategorisering af emner med henblik på at danne en emne 
fokuseret landing page. 

https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/baeredygtighed

hvor der kører kampagner hver måned. Samarbejde med Miljø i 
Hillerød for at definere bæredygtighed.

2. Analyseafdelingen – workshop til søgning af data og brug af 
CDA i planlægning af nye kurser, kommunikation og indhold 
afdækkes.

3. Input omkring arbejdsmarkedet og rekrutterings markedet til 
EVU hold

https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/baeredygtighed


4.3 Tværfagligt

1. Serviceøkonomerne – soft skills input med særlig kategori 
opdeling på hotel, restaurant, kultur, event, rejsebureau. Input 
til FoU projekt.

2. Input til processen omkring afdækning af hvilke typer software 
der benyttes i serviceindustrien

3. YPL programmet, fælles præsentation for projektdeltagere og 
udvalgte faglige domæner (Zoom for 60 deltagere)

4. Markedsføringsøkonomer – YPL materiale i den komplette 
version og en light udgave.

5. Handelsøkonomer – præsentation på Kick-off omkring 
forventninger til jobkompetencer, og analyse af kompetencer 
beskrevet i relevante job annoncer.

6. Serviceøkonomer – udvikling af kategoriopdelt ordbog



4.3 Tværfagligt (fortsat)

7. Finansøkonomer (Landemærket) Kick-off præsentation oktober 
2021 – for alle ansatte på Landemærket

8. Reklamebureau – Mindshare – vedrørende rekruttering af 
fagspecialister (marketing automation)

9. Workshop for studie og karriere på tværs af Cphbusiness -
deltagere fra alle campuses

10. Workshop for Internationalt kontor vedrørende brug af watson
for at hjælpe internationale studerende/returnerede praktikanter 
om jobmarkedet og job kompetencer.



4.3 Tværfagligt (fortsat)

11. Præsentation til Kick- Off på Nørrebro januar 2022

12. Input til revision af studieordning for PBA IHM/IHS – alle 
akademier

13. Afdækning afEfterspørgsel og udvikling i hjemmekontorer, 
remote work, flexible work.

14. Kvalitets afdelingens arbejde med ansøgninger for nye 
studiepladser i Hillerød og analyse af de kvalitative svar fra 
Corona trivsels analysen.

15. Udbredelse af TikTok efterspørgsel, hvem efterspørger 
kompetencen , bureauer eller virksomheder.



4.4 Studerende

1. PBA e-handel Dataanalyse, adgang til Watson/CDA og søgning 
af specifikke data.

2. PBA e-handel OLA 5 – employability og hvordan man som 
studerende bedst viser sine evner.

3. PBA e-handel Praktiksøgning – fritekst søgning vedrørende 
praktikjobs. Delt i form af månedsfiler.

4. PBA-e-handel bachelor projekt – analyse af 5000 trustpilot 
anmeldelser.

5. MAK – Indgået i Valgfag Neuromarketing.

6. PBA INH – Indgået i Valgfag Big Data.



5. Hvad er næste step 

• Gør vores Fuld- og del- tids uddannelser endnu bedre og endnu mere 
relevante for aftagerne af vores dimittender

• Bygge et dynamisk værktøj der spotter nye trends på
arbejdsmarkedet

• Give de respektive uddannelser et overblik over kompetence
efterspørgslen I de job de uddanner til

• Hjælpe med at vi får skabt de YPerLigste Dimmittender til
vores kunder I samfundet.

• Hjælpe resten af uddannelses sektoren med at lave relevante 
uddannelser i ind og udland
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For indsigt i efterspørgslen af Faglige og Personlige kompetencer for 
jeres uddannelser, kontakt venligst:

mailto:pbg@cphbusiness.dk
mailto:akth@cphbusiness.dk

