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Informationsspecialister
tæt på forretningen
Der ligger for mange virksomheder

5 nødvendige kompetencer for
informationsspecialister

en stor ekstragevinst at hente ved
at supplere den it-tekniske medarbejderstab med informationsspecialister, som kan bygge bro mellem
teknik og bruger og forretningens

Du skal være brobygger

- for du kan nedbryde siloer og bygge systemer,
der kan få viden til at flyde på tværs i
organisationen.

formål og mål.

Du skal have fokus på forretningen

Mange virksomheder indsamler i dag
store mængder data, og de oplever,
at det er en udfordring at formidle

- for du kan lære virksomheden at systematisere
og genbruge viden til udvikling af forretnings
modeller.

de rette data og formater til brugerne. En af informationsspecialisternes
kernekompetencer er at lægge den
rette strategi, som gør virksomheder
i stand til at udnytte det fulde po-

Du skal være dataanalytiker

- for du kan udvælge og organisere data og
omsætte dem til løsninger, der har brugeren
i centrum.

tentiale i de informationer og den
viden, de har til rådighed.

Vil du have en karriere som
informationsspecialist?

Du skal åbne virksomheden
for omverdenen

- for kunderne kræver transparens og myndig
hederne dokumentation.

Ønsker du en karriere som informationsspecialist enten i det private eller
i det offentlige, er der nogle særlige
kompetencer, du især skal fremhæve,
dyrke og udvikle.
Du har specialistviden og metodiske
værktøjer, som ingen anden faggruppe kan bidrage med. Fortæl det, når
du søger job, og hold dine kompetencer ved lige. Vær også parat til at
påtage dig nye opgaver og roller.
Her er et bud på, hvad informationsspecialister især kan bidrage med.

Du skal formidle og facilitere
virksomhedens troværdighed,
etik og brand

- for du kan åbne døre til oplysninger, der giver
kunderne en relation til virksomheden, og
samtidig være den dørvogter, der sikrer,
at den digitale åbenhed ikke misbruges.

Få hjælp til at finde et job, der bringer
fagligheden og engagementet frem i dig
Brug Bibliotekarforbundet som sparringspartner, når du undersøger
dine karrieremuligheder og søger job. Vores karriererådgiver hjælper
med at pege på brancher og opgaver, som vil passe netop til dig, og
kan give dig konkrete råd til, hvordan du bedst fortæller om dine
kompetencer og den forskel, du kan gøre på en arbejdsplads.

Som medlem af Bibliotekarforbundet får du:
• Individuel feedback på ansøgning og CV
• Kurser, der giver dig redskaber til jobsøgning og faglig forståelse
• Karrieresamtaler og kompetenceafklaring
• Hjælp til lønforhandling
• Overblik over ledige stillinger med vores jobmail, vikariatmail og
portalen bibliotekarjob
• Netværk med ligesindede
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