
Tænk større

Luk en akademiker ind
- og oplev væksten
Mindre og mellemstore virksomheder oplever vækst, 
når de ansætter en akademiker. 

Magistrenes A-kasse er specialister i at formidle 
akademikere med en profil, som matcher behovet i 
din virksomhed.
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Hvad vinder din virksomhed 
ved at ansætte en akademiker?

Hvordan genkender du  
en akademiker?

Hvad laver akademikeren 
typisk?

Den første akademiker fører i gennemsnit 7,9 nye ansættelser med sig i en mindre eller 
mellemstor virksomhed.*   

Ansættelsen af en akademiker øger i snit bruttofortjenesten med over 1 mio. kr. årligt.*

Akademikere er systematikere og kan overskue mange data. Så de kan optimere din virk-
somheds produkter, processer, markedsføring og design.

Akademiker-effekten slår hurtigt igennem på produktivitet og bundlinje!

Akademikeren dykker ned i en problemstilling, tager ejerskab og arbejder målrettet og 
selvstændigt, indtil problemet er løst.

Akademikeren er analytisk skarp, selvstændig og fleksibel.

Akademikeren udfordrer og stiller de frække spørgsmål.

Akademikeren er god til at arbejde på tværs i din virksomhed og stærk til at bygge bro mellem 
kunde og produkt.

Styrker virksomhedens kommunikation – både internt og udadtil
Producerer tekster om virksomheden og dens produkter
Styrker webkommunikation og synlighed på de sociale medier
Søsætter tiltag som øger kundeloyaliteten
Deltager i lobbyisme og interessevaretagelse

Lærer kunderne og deres behov bedre at kende
Opsøger nye markeder
Deltager i salgsmøder
Promoverer virksomheden og dens produkter på messer mm.
Udvider kundekontakten gennem sociale medier, websalg osv.

Kick-starter udvikling af nye produkter
Forbedrer produktionsprocesser
Forbedrer kvalitetssikring
Styrker virksomhedens miljøprofil og bæredygtighed

Kommunikation

Markedsføring og salg

Produktion

*): DAMVAD Analytics, 2015

Forbedrer administration, arbejdsgange og daglig drift
Styrer små og store projekter
Får styr på dokumentation og certificeringer
Optimerer virksomhedens fundraising

Administration

Ansættelsen af en 
akademiker øger i snit 

bruttofortjenesten med 
over 1 mio. kr. årligt.*

Magistrenes A-kasse  
formidler den akademiker,  
jeres virksomhed har brug for
- kvit og frit
Vores virksomhedsrådgivere er hurtige til at sætte sig ind i 
behovet i jeres virksomhed og medbringer solidt branchekendskab 
og -netværk.

Vi matcher helt uden beregning jeres behov med de mest relevante 
kandidater blandt vores medlemmer - ud fra et nøje kendskab til  
kandidaternes kompetencer. 



Kontakt en af vores  
virksomhedsrådgivere
København / 70 20 39 71 / Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg 

Petrine Hahn
pch@ma-kasse.dk
41 56 12 03

Marianne Skade
mska@ma-kasse.dk
53 73 25 91

Pia Knudsen
pkn@ma-kasse.dk
53 73 25 89

Søren Gram Egeberg
seg@ma-kasse.dk
53 73 25 60

Ginna Sørensen 
gsoe@ma-kasse.dk
51 20 42 54

Henrik S. Graae 
hsg@ma-kasse.dk
53 73 25 90

Karin Kolding
krk@ma-kasse.dk
23 40 74 82

Holger Andersen
hoa@ma-kasse.dk
53 73 25 96

Kirsten A. Jensen
kaj@ma-kasse.dk
53 73 25 92

Kirsten H. Madsen
khm@ma-kasse.dk
53 73 25 88

Rene H. Jensen
rj@ma-kasse.dk
21 75 00 88

Sisse K. Graversen
skk@ma-kasse.dk
53 73 25 80

Trine Paludan
tpa@ma-kasse.dk 
35 86 68 63

Tine Vesth Nielsen
tvn@ma-kasse.dk
53 73 25 85

Vivian Hansen
vh@ma-kasse.dk
53 73 25 84

Berit Andersen
band@ma-kasse.dk
53 73 25 81

Pia Bloch-Nielsen
pbn@ma-kasse.dk
53 73 25 62

Stig Magnussen
sm@ma-kasse.dk
53 73 25 66

Line Svindt Olsen
lsv@ma-kasse.dk
53 73 25 63

Mette Borch Ovdal
mwb@ma-kasse.dk
53 73 25 61

Sidsel M. Paulsen
spa@ma-kasse.dk
53 73 25 83

Odense / 70 20 39 71 / Slotsgade 21B, 5000 Odense C 

Aarhus / 70 20 39 71 / Vesterbro Torv 1-3, 8000 Aarhus C

Aalborg / 70 20 39 71 / Østerågade 19, 9000 Aalborg 

ma-kasse.dk

Kort om Magistrenes A-kasse
Vores karrierådgivere står klar til at identificere den akademiker, som matcher behovet i jeres virksomhed. 
Vi følger med i det lokale arbejdsmarked og har kontorer i både Aalborg, Odense, Aarhus og København.
Det er gratis at benytte MA og få adgang til vores pulje af potentielle kandidater.
Vi har over 70.000 medlemmer.
Se mere på ma-kasse.dk


