
Individuel rapport

Hvad:
Den individuelle rapport giver et dybt indblik i hvor netop 
Jeres virksomhed står stærkt, samt kan gøre det bedre i 
forhold til gennemsnittet.

Indhold:
✓ Fremsendelse af spørgeskemalink, som skal 

videreformidles til elever
✓ Individuel rapport inkl. Benchmark af egen data op 

imod gennemsnittet
✓ Deltagelse på webinar med fremlæggelse af 

hovedresultaterne

10.000,-

360 graders rapport

Hvad:
Få et dybdegående indblik i din tiltrækning, samt konkrete 
anbefalinger på hvad I kan optimere.

Indhold:
✓ Fremsendelse af spørgeskemalink, som skal 

videreformidles til elever
✓ Individuel rapport inkl. Benchmark af egen data op 

imod gennemsnittet
✓ Individuel Præsentation (v. Client Manager og 

Vidensteam) inkl. konkrete anbefalinger
✓ Kvalitativ analyse af jeres aktuelle setup, samt 

anbefalinger på aktionspunkter

19.500,-

MEST POPULÆRE

Unges valg af Elevplads 2021
Tema 2021  Virksomheden hvor de unge helst vil arbejde anno 2021.

Det er gratis for alle virksomheder  at deltage i undersøgelsen, da vi ønsker at opnå så mange besvarelser som 
muligt. Alle deltagende virksomheder vil få den samlede rapport udleveret og bliver inviteret til vores årlige 
præsentation af rapporten.

Tilkøb
5 individuelle spørgsmål (5.000,-)

Individuel præsentation af jeres rapport m. udgang i jeres tal (5.000,-)

Tilkøb

5 individuelle spørgsmål (5.000,-)

Generel rapport
Hvad:
Den generelle rapport giver jer et overordnet indblik i hele 
tiltrækningsfasen på tværs af alle deltagende virksomheder

Indhold:
✓ Fremsendelse af spørgeskemalink, som skal 

videreformidles til elever
✓ Tilsendelse af den generelle rapport med samlede 

resultater på tværs af virksomheder.
✓ Deltagelse på webinar med fremlæggelse af 

hovedresultaterne

0,-



Unges valg af uddannelse ®
Elevplads

Marts - 
August

August

September

Indsamling af data
Data indsamles fra marts til august. Indsamling sker via et online 
tilgængeligt spørgeskema og der opsættes flere indsamlingspunkter. 
Vi indsamler bl.a. besvarelser via kvitteringsmailen, 
ansættelsesmailen, elevsites, Elevplads.dk m.m.

Behandling af data og udarbejdelse af rapport
CompanYoung bearbejder al dataen, og sammenfatter rapporten.

Udlevering og præsentation af generel rapport
De vigtigste findings fra rapporten bliver delt via et webinar i 
september. Ligeledes får alle deltagere den generelle rapport tilsendt 
her.

November/
December

Individuelle rapporter
Udarbejdelse og præsentation af individuelle rapporter.

2

Rapporten
Rapporten opbygges omkring CompanYoungs omniscient model 
der giver en dybdegående indsigt i alle væsentlige parametre ift. 
valg af elevplads.

Indsamling af besvarelser
Indsamlingen sker igennem de deltagende virksomheder og 
elevplads.dk. Et unikt link til analysens spørgsmål sendes til 
virksomheden, der distribuerer disse blandt eleverne.

Præsentationsevent
Rapportens overordnede resultater – og værktøjer til anvendelse 
heraf – præsenteres på et webinar i forlængelse af udgivelsen af 
rapporten. Derudover gennemføres en række webinarer i løbet af 
året med fokus på delelementer fra rapporten.


