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COCHALLENGE-FORMAT 
Virksomhed - Challenger JKS Group 

Præsentation til eventsite JKS Group er imellem Nordens top-3 største rekrutterings- og bemandingsbureauer og 
rekrutterer til faste stillinger, vikariater og formidler freelancere indenfor flere brancher. 

Titel på udfordring Flere jobmuligheder i kølvandet på Corona-krisen 

Verdensmål  3, 8, 17  

Uddybet beskrivelse af 
problemstilling          
 

Vores virksomhed spænder over hele Danmark med filialer i Norge og Sverige.  
Vores ønske er at lære markedet bedre at kende i de enkelte regioner. 
Hvad er det, der sker hos vores kunder og vores kandidater, når en Corona-krise rammer 
markedet? Hvordan ændrer det for eksempel vores adfærd i forbindelse med købsmønstre 
og hvad der påvirker os i medier blandt andet? 
Vi er interesseret i adfærdsanalyser, markedsanalyser og viden om tendenser, der kan gøre 
os bedre til at navigere i situationer, når markedet ændrer sig uforudsigeligt. 
Vi har brug for mere viden om vores kunder. 

Hvad har I selv prøvet i 
organisationen? 

Markedsføring og lokal forankring. 

Har andre prøvet at løse 
opgaven?  

Nej. 

Hvis alt er muligt, hvad skal 
løsningen kunne? (tænk stort) 

I bund og grund er alt muligt.  
Vores udgangspunkt er, at vi ønsker mere viden om markedstrends for at kunne kvalificere 
vores leads bedre. 
Med den rette løsning og analyser tror vi på, at vores salg kan blive yderligere optimeret.  
Derved vil vi også kunne skabe flere jobmuligheder og samarbejdsmuligheder. 

Hvilke løsninger ønsker I ikke at 
få? 

Vi ønsker at få de rette kompetencer til at kunne udvikle en tænkt platform, et 
analyseværktøj eller andet. En tænkt løsning som ikke kan realiseres af gruppen ønskes ikke. 
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Hvilke ideer, processer, 
teknologier forestiller I jer der 
skal i spil? 

Her er der fri leg. 
 

Hvad er potentialet i en 
løsning? 

En succes i denne case vil skabe flere jobmuligheder for både faglærte, specialister og 
ufaglærte. 

På internationalt plan kan vi tilbyde at løfte casen videre til Norge og Sverige. 

Motivation for at deltage 
(bruges som citat på eventsitet) 

Vi ønsker at hjælpe flere i job. Med en Coronavirus som har taget et hårdt knæk på 
arbejdsmarkedet i 2020 føler vi et stort ansvar for at være med til at skabe jobs og være med 
til at lave de gode beregninger hos vores partnere, som også sikrer en videre vækst og 
optimering af forretning.  
Dine medarbejdere er dit vigtigste potentiale! 

Forventet outcome af 
processen 

Nyt marked og nye kunder. 

Til den rette løsning tilbyder vi   Der vil blive tilbudt en videre implementering af casen i JKS.  
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