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Eksempler på efterspurgte kompetencer hos kandidater 

 

I det følgende er der en kortfattet beskrivelse af hvilke jobtyper og herunder hvilke kompetencer, der 
efterspørges i nogle af de jobs, kandidater med ergoterapeutisk baggrund har fået efter endt uddannelse. 

 

De stillingskategorier Etf har kendskab til: 

 Forskningsassistent/videnskabelig medarbejder 
 Diverse konsulentstillinger, f.eks. kvalitetskonsulent 
 Forsknings- og udviklingsterapeut 

 

Nedenfor er der en beskrivelse af de kompetencer både de faglige og de mere personlige kompetencer, der 
har været efterspurgte i de konkrete stillinger.  

En tendens er, at der efterspørges stærke analytiske og metodiske kompetencer. Men også kompetencer 
ift. at kunne implementere tiltag og udføre opfølgende arbejde går igen i stillingerne. 

Derudover er stærke kommunikative kompetencer, stærk i koordineringsopgaver og evnen til at skrive 
oplæg og udarbejde afrapporteringer til f.eks. ledere og/eller til politikere er også efterspurgte.  

Listen nedenfor er ikke udtømmende men eksempler på efterspurgte kompetencer. 

 

Efterspurgte kompetencer ved: 

Forskningsassistent/videnskabelig medarbejderstillingen 

Eksempler: 

 Udarbejde projektbeskrivelse 
 Udarbejde evalueringsrapporter 
 Implementering af velfærdsteknologi 
 Videns indhentning, erfaringsopsamling og formidling af viden 
 Teori- og metodeudvikling 
 Udarbejde manual og protokol til effektstudie 
 Ledelse af et program  

Forsknings- og udviklingsterapeut 

Eksempler: 

 Stærk forskningsmetodisk 
 Kunne se sig selv både i det kliniske arbejde, samt indenfor udvikling og forskning 
 Understøtte forskning og udviklingsprojekter 
 Klinisk forskning på et akut hospital 
 Ambitiøs, professionel og selvstændig i sit arbejde 
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Konsulentstilling i et center for velfærdsteknologi 

Eksempler: 

 Analyse 
 Kommunikation – både i skrift og tale og gode engelsk kundskaber 
 Organisatorisk forståelse 
 Projektledelse 
 Test og afprøvning 
 Sætte sig ind i forskelligartede metoder og modeller og sammensætte løsninger der virker på tværs 
 Holde fokus på brugernes ønsker og behov, men også på systemer og effektmåling 

Kvalitetskonsulent i en Region 

Eksempler: 

 Kontaktperson for kliniske kvalitetsdatabaser og sikre koordinering 
 Gennemførelse af møder, herunder auditaktiviteter 
 Udarbejde og opfølgning på årsrapporter 
 Test ved implementering og revisioner i databaser 
 Rådgivning af databasernes styregruppe ved udarbejdelse af budgetter og ansøgninger om 

finansiering fra regionernes databasemidler samt godkendelse ved Sundhedsdatastyrelsen 
 God formidler – i skrift og tale 
 God til at samarbejde på tværs af forskellige faggrupper 
 Skabe og bevare overblik 
 Både kunne arbejde selvstændigt og være en teamplayer 
 Har gennemslagskraft 

Kvalitetskonsulent på træningsområdet i kommunalt regi 

Eksempler: 

 Tilrettelægge arbejdsgange, der understøtter gode sektorovergange 
 Koordinering af den kommunale indsats 
 Implementering af forskellige træningsteknologier 
 Implementering af ny lovgivning og nye arbejdsgange 
 Analyse og opfølgning 
 Revision af kommunens kvalitetsstandarder 
 Sikring af forskningsmæssigt belæg for de udviklingstiltag og metoder, der iværksættes 
 Beskrive overordnede retningslinjer for dokumentation af indsatser og resultater 
 Udarbejder forslag og notater til politikere og ledere 

 

 

 


