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MePlatform
En netværksplatform for vidensdeling og 

kompetenceudvikling

En platform for dig!
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“MePlatform er et socialt værktøj fyldt med øvelser, indlæg og 
artikler inden for forskellige digitale brancher. MePlatform er 

bygget til ledige borgere, så de i deres eget tempo kan dygtiggøre 
sig, vise deres online aktiviteter, faglige fremskridt eller måske 

udforske helt nye faglige kompetencer.”

Nicolai Rosenberg
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MÅLGRUPPE
MePlatform understøtter dem der selv, sætter tempo og har fokus. 

Men også dem, der er gået i stå og mangler inspiration og motivation.

Langtidsledige
Dem der har været ledige i længere tid 
og ikke rigtig kan finde indgangen 
tilbage til arbejdsmarkedet.

Ledige, Brancheskift
Dem der vil have en smagsprøve inden 
for en ny branche. På platformen kan 
man prøve sig frem og vurdere, om 
skiftet er noget for dem.

Udsatte Unge
De unge som af en eller anden årsag er 
tabt i systemet. På platformen kan de 
finde tilbage gennem noget, de synes 
er sjovt.

Ledige, Kompetenceløft
Dem der mangler et fagligt løft og ny 
viden inden for deres fag.
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MISSION
Vi ønsker at tage den individuelles behov i centrum, 

skabe motivation og følelse af et effektivt forløb.

Egenkontrol
Giv borgeren kontrollen 
tilbage hvor de selv kan 

sætte tempo.

Personlig udvikling
Genopbyg borgerens 

selvtillid, selvværd, overskud 
og livsglæde.

Genfind glæden
Succesoplevelser, inspiration, 

og glæden ved en faglig 
interesse.
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GEVINST
MePlatform går ind for en solid dialog, hvor borgeren er i centrum.

BYG FÆLLESSKAB
Borgerne får en fælles 

referenceramme, hvor de kan 
finde tryghed og ro.

BEDRE UDVIKLING
Borgerne kan udvikle sig og 

vidensdele med andre. Det styrker 
deres selvindsigt og deres 

selvværd.

SMART TÆNKNING
Start samarbejdsaftaler med 

andre virksomheder eller 
kommuner for at levere den 
bedste løsning til borgerne.

SIMPEL GENBRUG
Lad relevant indhold blive 

distribueret ud til flere borgere og 
positioner virksomheden og dens 

brand.

Et trygt 
miljø

Adgang til 
vidensbank

Samarbejde 
på tværs

Èt fælles 
samlet sted
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SERVICE
MePlatform Erhverv tilbyder følgende services som B2B og B2C.

EGEN SERVER
Med en server som passer i 
størrelse til jeres community, hvor 
I kan tilføje jeres eget indhold, 
invitere jeres medlemmer og se 
statistik for brug af systemet.

AFTALER
En anden virksomhed eller 
offentlig instans kan ansøge om at 
få adgang til jeres server, de kan 
også skubbe indhold til serveren 
og netværket hvis tilladelsen 
bliver accepteret.

1
NETVÆRK
Opret netværksgrupper på egen 
server. Angiv en titel og en 
beskrivelse og vælg 
tilgængelighed, dette kan være 
offentlig eller privat. 
Som Privat skal i selv invitere 
medlemmer via e-mail.

RAPPORTERING
Få tilsendt en månedlig, ugentlig 
eller daglig rapport på aktiviteter 
og adfærd på jeres server eller for 
et netværk. I kan også få en 
specifik rapport over fremskridt 
for en enkelt borger, f.eks. inden 
en samtale.

2

43
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INDHOLD
I kan selv tilføje jeres indhold eller bruge det, MePlatform tilbyder til at starte med.

MEPLATFORM BESKRIVELSE

Sociale tjenester 45+
MePlatform understøtter sociale tjenester, værktøjer, 
apps og hjemmesider, hvor borgeren kan logge 
handlinger som er udført på tjenesten.

Øvelser 50+

Mere end 50 korte og lange øvelser tager borgeren med 
fra nybegynder til at få en god forståelse indenfor den 
valgte digitale branche, i deres eget tempo, med 
mulighed for at starte og stoppe når de vil. Point bliver 
givet for gennemførelse og tidsforbrug.

Ordbog 450+
Læring og forståelse for fagudtryk gennem vores unikke 
ordbøger skræddersyet til hver branche. Der kan 
kommenteres og skabes dialog for hvert ord.

Anbefalinger 200+
Eksperter, mentorer og andre borgere med 
erhvervserfaring har tilføjet deres bedste anbefalinger til 
brugbare kilder, artikler og værktøjer.



8  

VI ER ET SUPPLEMENT

MePlatform ønsker at omfavne dem, der har brug for en alternativ løsning.
De borgere der har brug for et solidt fundament, før de er klar til arbejdsmarkedet.

100%

Hos os er der plads til alle.

1 “Små skridt mod personlig glæde gennem succesoplevelser.”

“Få motivation og livsglæde ved at finde noget, du er god til.”2

“Vi har selv stået ledige, og vil nu give det alternativ, vi selv manglede.”3
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FÆLLESSKABER
Vi understøtter lige nu 12 digitale brancher.

Disse kan tilgås på eget domæne for nemheds skyld via f.eks:

https://www.workme.dk

..flere er på tegnebrættet..

https://www.workme.dk
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Founder
Nicolai Rosenberg

Drøm Erfaring Om mig

Min drøm er at skabe ét 
stort fællesskab hvor 
ledige kan træne og 
studere, mens de leder 
efter arbejde.

Mere end 10 år 
erhvervserfaring i IT 
Udvikling, specielt 
FinTech, bogholderi og 
økonomi.

36 år, gift og bosat i 
København. 
Handicappet på 
hænderne ved 
strøm-ulykke som 10-
årig.

Interesser

Ældre, unge, udsatte, 
beskæftigelsesområdet, 
handicappede, undervisning, 
socialt arbejde, læring, 
træning og sundhed.
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MePlatform.dk

https://erhverv.meplatform.io

Startside

Erhverv

https://erhverv.meplatform.io

