
Labour Intelligence Tool LIT
Arbejdsmarkedsdata lige ved hånden for at matche uddannelser, mennesker og jobs

Forstå virksomhedernes forskelligar-
tede og skiftende krav til nyuddannede 
og jobsøgende. Skab grundlag for dia-
log med erhvervslivet. Sikre virksom-
heder adgang til de rette kompetencer. 

Målret jeres kurser og eftervidereud-
dannelse til arbejdsmarkedets behov. 
Find deltagere til netop jeres kurser og 
forstå hvordan kurset skal markeds-
føres.

Hjælp dine studerende og jobsøgende 
med at få de kompetencer erhvervslivet 
efterspørger. Find de arbejdsgivere og 
stillinger, der passer til jeres kandidater

Med LIT kan uddannelses- og kursusudbydere, 
arbejdsmarkedsorganisationer og HR-professionelle...

Brugervenligt dashboard til målrettede indsigter

Matche kompetenceprofiler til reelle 
stillinger og virksomheder

Finde virksomheder der arbejder inden
for netop dit felt eller i dit lokalområde

Monitorere efterspørgsel efter kompetencer 
og kvalifikationer i specifikke brancher og regioner

Identificere nye stillinger, kompetencer eller brancher 
som endnu ikke optræder i gængse statistikker

Hjælpe dine kandidater til at se ud over de jobs 
der er opslået lige nu

Forstå hvilke kompetencer og færdigheder, 
der er svære at finde

Sørge for deltagere til dine kurser 
og eftervidereuddannelser

Forstå hvordan uddannelser 
og kurser anvendes i praksis

Hurtigt identificere og afklare 
erhvervslivets behov

Labour Intelligence Tool giver dig mulighed for at 
analysere arbejdsmarkedet gennem værdifulde 
filtre og visninger,  det gør det muligt, at fokusere 
på bestemte brancher. Det sikrer, at du altid kan 
finde svar på netop dit spørgsmål. 

KOMPETENCE
Se hvilke kompetencer, der 
skal bruges. Afgræns på 
specifikke kompetencer

STILLING
Se hvilke jobfunktioner, der 
opslås.Afgræns på specifikke 
stillingsbetegnelser

VIRKSOMHED
Se relevante virksomheder 
og brancher. Søg på brancher 
eller virsomhedsstørrelser

GEOGRAFI
Se efterspørgselen i regioner 
og kommuner. Søg på 
udvalgte lokalområde

UDDANNELSE
Se efterspørgslen efter 
uddannelsesniveau eller 
uddannelsestype. Afgræns på 
krav til kvalifikationer

FRITEKST
Lav avancerede søgninger i 
hele jobopslagets tekst. Find 
det der interesserer netop dig

Ring til os:
+45 22279142

Skriv til os:
hsv@damvad.com

Besøg os på:
https://LIT.damvad.com

Labour Intelligence Tool matcher uddannelser, 
mennesker med jobs gennem data og kunstig intelligens

Labor Intelligence Tool giver systematisk, dataunderstøttet 
og opdateret information om arbejdsgivernes efterspørg-
sel. Med kunstig intelligens udtrækker vi information fra ca. 
90 % af alle online jobopslag indsamlet af Jobindex over de 
seneste 10 år. Det svarer til over 2,5 mio. jobopslag. Vi giver 
brugerne direkte adgang til at finde svar på netop deres 
spørgsmål i Labour Intelligence Tool.
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