
 
 
 
 
 

 

Tid: Den 31. maj 2018 
kl. 14.00-16.15 

Sted: Ressource City  
Maglemølle 31 
4700 Næstved 

Tilmelding: via dette LINK 

Tilmeldingsfrist: Den 25. maj 

Arrangementet er GRATIS  

Målgruppe: Ledere, HR-
medarbejdere, arbejdsmiljø-
organisationen samt tillidsvalgte 
og løn/administration. 

 

Andre veje til arbejdskraft 

Mangler din virksomhed også kvalificeret arbejdskraft nu eller i fremtiden?  
Vi inspirerer til alternative måder at løse udfordringen. 

Det går godt for det sjællandske erhvervsliv. Men allerede nu er det en væsentlig udfordring for 
mange virksomheder at finde den nødvendige, kvalificerede arbejdskraft. Fra 2016 til 2017 steg 
antallet af ubesatte stillinger i Region Sjælland med 30 % og prognoser for regionen peger på, at 
manglen på arbejdskraft kun vil vokse de kommende år1.  

Næstved Erhverv, Center for Arbejdsmarked og VirksomhedsnetværkCabi 
inviterer til en eftermiddag med konkret inspiration og tips til at finde den 
nødvendige arbejdskraft ved at rekruttere bredere og sammensætte 
stillinger på nye måder.   

Bliv blandt andet klogere på, hvordan I kan  

 finde opgaver, som kan løses af ikke-faglærte medarbejdere, så 
jeres faglærte medarbejdere kan fokusere på kerneopgaver. 

 få en omkostningsfri prøve- og træningsperiode af potentielle 
medarbejdere. 

 ansætte medarbejdere til få timer. 
 arbejde med langsigtet opkvalificering af medarbejdere. 

Eftermiddagen byder både på viden, strategier, praktiske råd, afprøvning af 
et konkret værktøj samt erfaringer fra virksomheder, der har opnået 
forretningsfordele ved at rekruttere bredt. 

                                                            
1 Vækst Tendens 2017 – Region Sjælland  

Brancher med størst 
arbejdskraftmangel  
i Region Sjælland: 

 Bygge og anlæg  
 Hotel og restauration  
 Vidensservice  

Se mere her 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=MTV1SEAD353N
http://vaekstanalyse.dk/vaeksttendens
https://www.dr.dk/ligetil/kort-her-mangler-der-arbejdskraft-i-danmark


 

14.00-14.10 

14.10-14.25 

14.25-15.15 

15.15-15.25 

15.25-15.45 

15.45-16.00 

16.00-16.10 

16.10-16.15 

Velkomst 
v. Ida Christoffersen, netværkskonsulent i VirksomhedsnetværkCabi 
og Michael Elgaard, projektleder i Ressource City

Fra kontor til køkken 
v. Britt Horst Nielsen, HR ansvarlig hos Herlufsholm Skole og Gods

Opnå fordele ved at rekruttere bredt 
v. Ella Petersen, udviklingschef i Cabi

Dialog i plenum 

Kaffe & netværk 

Fra flygtning til medarbejder 
v. Steen A. Jensen, fabrikant i Stenstrup Maskinfabrik

Brug jobcentret som rekrutteringspartner 
v. Else Pedersen, faglig leder i Center for arbejdsmarked

Afrunding og tak for i dag 
v. Ida Christoffersen, netværkskonsulent i VirksomhedsnetværkCabi

Program 


