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Matchmaking agenda

#LearnMore - #Risingstars

Hvordan matcher vi 40 unge mennesker med vores kunder 

årligt (screener mere end 150 unge mennesker årligt)

Learnings
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Hvem er Web2Media?

Web2Media er et digitalt rådgivningshus, som 

leverer alt fra digital strategi til daglig drift inden 

for online markedsføring.

Vi lever af den værdi, vi skaber for vores kunder, og 

derfor arbejder vi altid efter følgende 

hovedprincipper:

Give More Get More

Datadrevet marketing
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Vi har brug for!

Digitale strateger

Digitale håndværkere

Vi har gjort en ekstraordinær indsats – og 
det har gjort mange gode ting for vores 
kunder, praktikanter og huset her…
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Fakta om vores praktikforløb og om W2M ☺

• 150 gode faste kunder

• 45 fuldtidsansatte 

• Heraf 3 trainees

• Vi tager aktivt medansvar for at ”uddanne til fremtiden”

• 3 ”egne” praktikanter 

• 3 ”kunde” praktikanter

• Minimum 40 praktikanter uddannes hvert år!

• Der kræver pt. en mand fuld tid til at:

• Rekruttere

• Forventningsafstemme

• Projektlede

• Interviewe 

• Følge op 

• Motivere 
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#Learnmore
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#Learnmore

Et målrettet skræddersyet digitalt uddannelsesforløb

Giver de studerende mulighed for at prøve kræfter med det praktiske digitale 

håndværk

En del af vores eget interne ‘academy’

Nøgleordene er ansvar og udfordringer

Praktiske workshops kombineret med efterfølgende hjemmetræning

4 workshops pr. halve år (SEO, UX, MA + E-Mail osv.)

1 fast seniorrådgiver som mentor (eller lederen i virksomheden)

Fast proces via interne projektstyringsværktøj

Forskelligt omfang – men typisk en gang hver uge på skype eller hver 14 dag (for 

eksterne praktikanter)
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#Rising stars

Intern opkvalificering af medarbejdere (primære juniorer)  

Faste indlæg 2 timer hver uge 

Opkvalificering af seniorteam – ny viden

Vi lever af at være foran markedet – Rising Stars er en 

vidensmotor
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Matchmakingprocessen

Ansøgninger to gange årligt

Opslag på skolerne

Aktive til company days (Kurt og praktikanter)

Kurt

Personlig samtaler – både med ansøger og virksomheder

Kompetencemapping og frem for alt indstilling!

Pris – pt. kr. 2.500 pr. praktikant som ender hos en kunde!

Praktikanter skal ikke bare sidde og lave tekster! – vores kunder skal comitte sig
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Learnings

Fast mål og forventningsafstemning med praktikanterne

God intro er reelt halvt fuldendt

Mødekultur – tilgang til opgaver – forventninger og fremtidige 

muligheder!

Man får ikke ansvar – man tager det … + vilje slår talent!

Vi stiller krav til de virksomheder som modtager praktikanterne (Kurt 

følger op – vi lever af de positive oplevelser og vores fremtid hænger 

sammen med hvor dygtige håndværkere vi kan uddanne!)

Interessant at følge de her praktikanter i deres kommende jobs
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Godbidder

https://info.web2media.dk/download-e-bog-her
https://info.web2media.dk/download-mobiloptimeringsguide

