
GRADUATEPROGRAM I SMV’ER
Nye talenter styrker virksomhedens udvikling



Med den nye Graduatepulje, er det muligt for Små og Mellemstore Virksomheder 
(SMV’er) og dimittender at etablere et graduateprogram, som vi kender dem fra de 
store virksomheder. Dimittender kan både deltage i et graduateprogram på deltid og 
på fuldtid.

Et graduateprogram består af et opstartskursus, hvor dimittenden bliver skarp på 
SMV-segmentet og får en værktøjskasse, der sikrer, at dimittenden kan bidrage til 
løsningen af �ere typer af udviklingsprojekter i SMV’er. Herefter kommer dimittenden i 
ansættelse med tilskud til løn fra graduatepuljen i �re måneder. På de �re måneder, er 
det hensigten, at dimittenden kommer rundt i virksomheden og bidrager til løsningen 
af de udviklingsprojekter, dimittenden og virksomheden har identi�ceret i fællesskab. 
Det kan f.eks. være indenfor omlægning til bæredygtighed, digitaliseringsprojekter, 
styrkelse af driften mv.

Efter de �re måneder, som ordinært ansat, med støtte til lønnen, er det hensigten at 
dimittenden og virksomheden fortsætter samarbejdet – eller alternativt, at dimittenden 
udnytter sin nye erhvervserfaring til at skabe job i en anden virksomhed.

HVEM KAN SØGE:  Dimittenden skal være jobsøgende og dagpengeberettiget på 
dimitttend- sats. Graduatepuljen er forbeholdt dimittender fra en videregående 
uddannelse.

Sådan bliver du graduate i en SMV – kort fortalt

Du kan selv kontakte en virksomhed, 
der lever op til kriterierne. Du kan også 
selv blive rekrutteret, hvis du opretter 
pro�l på akademikeruniverset.dk.

Virksomheden og du �nder 
hinanden og aftaler ordinær 
ansættelse med henblik på at 
deltage i graduateprogrammet.

Du starter hos virksomheden, og 
følger Graduateprogram i SMV 
(GSMV) eller virksomhedens eget 
graduateprogram.

Du og virksomhed samarbejder 
de næste �re måneder om at løse 
de identi�cerede opgaver. 
Sideløbende deltager du i 
netværk og får mentorstøtte.

Rekrutteringsprocessen - kort fortalt

Introkursus hvor du optimerer 
din forretningsforståelse, og får 
en konkret værktøjskasse til 
opgaveløsning i en SMV.

Virksomheden ansøger om 
graduate-program hos AC via 
graduatesmv.dk. Virksomheden 
bliver dernæst indstillet til STAR 
der giver endelig bevilling hvis 
ansøgningen godkendes.



Inden ansøgning om midler fra graduatepuljen skal der være aftalt (projekt) 
ansættelse, på ordinære vilkår, mellem ansøgende virksomhed og dimittend, 
eller afgivet skriftligt tilsagn herom. Ansættelsen må dog først indgås ved opstart 
af graduateprogrammet.

Lønniveauet til dimittenden skal som udgangspunkt svare til lønnen for 
sammenligneligt arbejde indenfor Staten.

Du forbruger ikke af din dagpengeperiode mens du deltager i programmet på 
fuldtid.

Det praktiske ved opstart

Dimittenden skaber et overblik til ledelsen. 

Virksomhedens udfordringer bliver kategoriseret i 
MOTIV huset inkl. problemformuleringer.

Dimittenden starter opgaveløsningen i et udvalgt område. 
Speci�k opgave igangsættes og afsluttes hvis muligt inden for 
tidsrammen.

Dimittenden starter opgaveløsning i et andet område. 
Speci�k opgave igangsættes og afsluttes hvis muligt inden for 
tidsrammen.

Dimittenden starter opgaveløsning i et tredje område.
Speci�k opgave igangsættes og afsluttes hvis muligt inden for 
tidsrammen.

Virksomheden og dimmitendens graduateprogram

1 måned

2 måned

4 måned

3 måned

Virksomheden og dimittenden kan nu drøfte potentialet for 
videre samarbejde.

Sideløbende: Netværk med andre akademikere baseret på ens terminologi og værktøjskasse     Adgang til online værktøjs-  
        kasse med video-materiale og worksheets til opgaveløsning     Opfølgning med hver dimittend     

3 veje til at blive graduate i en SMV

Opret pro�l på akademikeruniverset.dk og bliv rekrutteret

Tag selv kontakt til en virksomhed der opfylder kriterierne

Kontakt udvalgte a-kasser eller jobcentre, for hjælp til at �nde en SMV 

1

2

3



Udvalgte jobcentre kan hjælpe dig med at finde 
en virksomhed, der ønsker at deltage i graduate-
programmet. 

Når matchprocessen er færdig, og der er indgået 
en aftale om et graduate-forløb, kan virksomheden 
ansøge om graduateforløb på graduatesmv.dk. 

Dimittenden kan også selv finde en virksomhed, som 
lever op til kravene. Læs mere på graduatesmv.dk

www.graduatesmv.dk  e: graduatesmv@ac.dk


