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Indholdsfortegnelse:

• Hvorfor etablere en rekrutteringskampagne?

• Hvem er Byg med unge-alliancen?

• Hvad får de unge ud af praktikpladser på store byggepladser?

• Hvem er målgruppen?

• Kampagnen kort fortalt

• Kampagnens elementer

• Aktivering og brug af netværk

• Eksempel på videoer

• Alle videoer har et klart call-to action-budskab

• Eksempler på infografikker

• Eksempler på lokal presseomtale

• Case: Køge universitetshospital 

• får de unge ud af praktikpladser på store byggepladser?

• Hvad får de unge ud af praktikpladser på store byggepladser?



▪Bygherrer ønsker at sikre flere lærlinge på deres byggeprojekt

▪Mange entreprenører og underentreprenører har udfordringer med at 

leve op til forpligtigelser ift. lærlinge fordi:

▪ Erhvervsskolerne har ikke kandidaterne

▪ Hovedentreprenør eller underentreprenør er specialiseret og mener ikke de kan 

tage lærlinge i et helt uddannelsesforløb

▪ De unge og deres forældre kender ikke uddannelserne eller byggeprojekterne 
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Hvorfor etablere en rekrutteringskampagne?



Rådgivning og sparring i forhold til at sikre 

uddannelsesforløb på byggepladsen – eller 

koordinere mellem flere byggepladser og andre 

indsatser

Online rekrutteringskampagne som skaber 

opmærksomhed og unge ansøgere til 

uddannelserne
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Hvem er Byg med unge-alliancen?

Gevinst for bygherre?

▪ Entreprenør lever op til kontrakt

▪ Lokal goodwill (både blandt politikere og borgere)

▪ Unge mennesker kommer i arbejde

▪ Øget kendskab til byggeprojektet

▪ Positiv omtale og brandingværdi

▪ Uddannelse af flere håndværkere til gavn for alle



▪ Omgangskreds kender byggerierne (og respekterer det)

▪ Udfordrende og spændende opgaver

▪ Et synligt, konkret resultat (fx et hospital)

▪ Spændende kolleger fra ind- og udland

▪ Et langt praktikophold samme fysiske sted

▪ En god basisuddannelse, som de kan bygge videre på i fremtiden (fx til ingeniør eller 

bygningskonstruktør)

▪ God løn fra start af uddannelsen
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Hvad får de unge ud af praktikpladser på store byggepladser?



Primær målgruppe:

▪ Unge med en forældet eller fortrudt 

uddannelse

▪ Unge der har afbrudt deres uddannelse

▪ Ufaglærte unge i jobs. 

▪ Unge uden de karakterer, der giver 

adgang til uddannelse via skolevejen

Sekundær målgruppe:

▪ Forældre

▪ Studievejleder

▪ Familiemedlem eller personer tæt på 

familien

▪ Bekendte i idrætsforening, boligforening 

eller lign.
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Hvem er målgruppen?
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Kampagnen kort fortalt

Indhold på 

Byg med 

Unge-

alliancens

Facebookside

Stærke fortællinger 

til lokalbefolkningen 

om stort byggeri via 

Byg med unge-

alliancens 

Facebook-profil

Distribution via 

netværk

Lokale 

erhvervsskoler

Boligforeninger

Lokale medier

Lokale politikere

Underentreprenører

Lokale 

Facebookgrupper

mm.

Modtagere

Forældre

Studievejledere

Sagsbehandlere

De unge

Indhold

Lærlinge ansættes 

hos entreprenør

AnsøgningEntreprenørs 

hjemmeside eller via 

kontaktperson

Formidling: PR og ekstern omtale

Bygherre og entreprenør 

skal være enige om 

indsats



Korte engagerende videoer: 

▪ Interviews og udtalelser fra spændende personer 

fra det konkrete byggeri:

▪ Lærlingeansvarlig

▪ Byggeleder/projektdirektør om projektet og det 

færdige resultat

▪ Influencers/rollemodeller (fx DM-vinder i Skills

eller tidligere lærlinge med stærk engagerende 

fortælling)

▪ Interview om videreuddannelse eller job

▪ Indhold i uddannelse

▪ Interview med andre som har taget uddannelse

▪ Influencers (fx DM-vinder i skills)

▪ Interview med fagforbund

Infografikker om løn, uddannelse og 

arbejdsforhold: 

▪ Infografikker om løn og uddannelsesforhold

▪ Planer, tegninger eller billeder fra byggeriet

Sprog: 

▪ Billede/videobåret

▪ Frisk og ungdommeligt sprog

▪ Masser af emojis 

Understøttende formidling:

▪ Netværks-PR

▪ Distribution af budskab i netværkets 

nyhedsbreve, LinkedIn-sider, hjemmesider mv

▪ PR i lokale og regionale medier

▪ Interview med byggeleder, borgmester, 

regionrådspolitiker eller uddannelsesleder hos 

entreprenør til lokale medier og/eller TV
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Kampagnens elementer



Fysisk netværk:

▪ Kontakte fysiske netværk og opfordr 

dem til at dele, like og videresende

▪ Fx erhvervsskoler, sociale indsatser, 

boligforeninger, kommunen, lokale 

indfluencers eller meningsdannere…

SoMe-netværk:

▪ Opspore relevante netværk på 

Facebook

▪ Regionale facebookgrupper som fx ”Det 

sker i Køge og omegn” eller ”Alle os i 

Hillerød”, og evt. ekstra mobilisering af 

lokale meningsdannere 
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Aktivering og brug af netværk 
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Eksempler på videoer

https://www.facebook.com/wa

tch/?v=265795307854429

Video, der nåede ud til 

42.226 personer

https://www.facebook.com/watch/?v=265795307854429
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Alle videoer har et klart call-to action-budskab
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Eksempler på infografikker
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Eksempler på lokal presseomtale



Indhold på Facebook:

▪ 4 videoer med repræsentanter fra Køge 

Sygehus (bygherre og entreprenør)

▪ 2 videoer med rollemodeller

▪ 3 infografiker

▪ 3-4 andre indholdselementer 
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Case: Køge Universitetshospital manglede struktørlærlinge

(I samarbejde med hovedentreprenør)



Formidling og netværk:

▪ Distribution via. mobiliseret netværk (lokale 

erhvervsskoler, Region Sjælland, projekt 

Køge Universitetshospital, boligsociale 

indsatser, 3F, faglige ildsjæle, mm.)

▪ Lokale grupper på Facebook omkring Køge 

(‘Det sker i Køge og omegn’, ‘Alle os der 

elsker Køge’, mm.)

▪ Lokal omtale i Sjællandske Medier samt 

nyhedsindslag på TV2 Lorry
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Case: Køge Universitetshospital manglede struktørlærlinge

(I samarbejde med hovedentreprenør)



Primær effekt:

▪ 661 delinger af indholdet på Facebook 

(topscore havde 216 delinger)

▪ Total rækkevidde af alle opslag 203.746 

personer (ikke betalt indhold)

▪ 14 ansøgere via link til rekrutteringsside 

(inden for kort tidsfrist)

Sekundær effekt:

▪ Lokal positiv omtale af byggeriet

▪ Forbedret samarbejdsmiljø mellem 

entreprenør og bygherre?

▪ Lokalpolitisk goodwill
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Case: Køge Universitetshospital manglede struktørlærlinge

(I samarbejde med hovedentreprenør)


