
GRADUATEPROGRAM I SMV’ER
Nye talenter styrker virksomhedens udvikling



Med den nye Graduatepulje, er det nu muligt for SMV’er og dimittender at etablere 
et Graduateprogram, som vi kender dem fra de store virksomheder, med støtte til 
dimittendens løn og opstart, de første �re måneder af ansættelsen. Det er muligt at 
ansætte en graduate både på deltid og på fuldtid. Læs mere på graduateSMV.dk

Formålet med Graduatepuljen er at få dimittendernes højaktuelle kompetencer omsat 
til løsning af konkrete opgaver, der matcher virksomhedernes efterspørgsel. Viften af 
udfordringer kan være bred og de konkrete opgaver i graduateprogrammet afklares i 
fællesskab mellem dimittenden og virksomheden.

Når virksomheden ansætter en graduate, får virksomheden en medarbejder, der med 
kvali�ceret metodik og viden,  kan kvali�cere virksomhedsens udviklingspotentiale. 
Virksomhed og dimittend lægger sammen en plan for opgaveløsning og implementer-
ing af udviklingsprojekter.

Efter de �re måneders tilskud fra graduatepuljen, er det op til virksomheden at beslutte 
om, samarbejdet skal fortsætte.

Ny mulighed for graduate-forløb

Virksomheden ønsker at deltage i 
graduateprogrammet.

Virksomheden �nder match med 
en dimittend. Brug for hjælp til 
rekruttering? Se liste med 
samarbejdspartner på 
graduatesmv.dk

Virksomhed og dimittenden 
påbegynder samarbejdet. 
Virksomheden får tilskud til løn i 
�re måneder.

Virksomheden får tilskud til 
lønnen og påbegynder enten sit 
eget graduate-program  eller 
deltager i det tilbudte fra 
GraduateSMV.

Sådan bliver din virksomhed en del af graduateprogrammet

Introkursus hvor dimittenden 
optimerer sin forretnings-
forståelse, og får en konkret 
værktøjskasse til opgaveløsning.

Virksomheden ansøger om 
graduateprogram hos AC via 
graduatesmv.dk. Virksomheden 
bliver dernæst indstillet til STAR 
der giver endelig bevilling hvis 
forløbet godkendes.



Når der er aftalt ordinær ansættelse mellem SMV og dimittend – eller afgivet 
skriftligt tilsagn herom, kan virksomheden søge om tilskud til løn.

Virksomheden kan søge om tilskud på 10.000 kr. ved 30+timer. Virksomheden 
kan søge om tilskud på 5.000 kr. ved 20-30 timer.

Lønniveauet til dimittenden skal som udgangspunkt svare til lønnen for 
sammenligneligt arbejde indenfor Staten(løntrin 2).

Indenfor syv hverdage får virksomheden svar på, om den er blevet indstillet til 
endelig godkendelse hos STAR. Efter yderligere syv hverdage modtager virksom-
heden endeligt tilsagn på om midler fra graduatepuljen er blevet beviliget. 
Herefter vil virksomheden hurtigst muligt blive kontaktet af Akademikerne.

Virksomheden kan få støtte til startlønnen

Dimittenden skaber et overblik til ledelsen. 

Virksomhedens udfordringer bliver kategoriseret i 
MOTIV huset inkl. problem-formuleringer.

Dimittenden starter opgaveløsning 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 opgaveløsningen 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

Virksomhed 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     

Vil du vide mere? Så klik ind på graduatesmv.dk

Udfyld ansøgningsskemaet på graduatesmv.dk/ansoegning



De centrale jobcentre kan hjælpe med at finde en 
graduate og matche i forhold til virksomhedens 
ønsker og behov. 

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

Virksomheden kan også selv finde en graduate-
kandidat, som lever op til kravene.

graduatesmv.dk  e-mail: Graduatesmv@ac.dk


