Vi tager ansvar for
kompetente ledere
og medarbejdere
på Bornholm
- også i fremtiden
Kære virksomhedsleder
Det kan næppe være gået nogens næse forbi, at der på Bornholm er alarmerende mangel på
kvalificeret arbejdskraft indenfor stort set alle brancher. Konsekvenserne ved manglende kvalificeret
arbejdskraft er mange og store, og udfordringen kan ikke løses ved én indsats alene.
Campus Bornholm ønsker sammen med Business Center Bornholm at sætte ekstra fokus på den
arbejdskraft, som allerede findes på Bornholm – både ledere, medarbejdere og elever.
Hvordan sørger vi i fællesskab for at ”udnytte” denne gruppes kompetencer og potentiale bedst
muligt?
Mødet er opstarten på en række fyraftensmøder med forskellige temaer, som alle har fokus på
opkvalificering af medarbejdere og ledere til fremtiden, samt den gode læreplads og det gode
lærlingeforløb.
Formålet med møderne er også at drøfte og synliggøre uddannelsesbehov og –muligheder på
Bornholm. Desuden vil der være fokus på netværksdannelse, så udfordringer, løsningsforslag og ikke
mindst gode erfaringer og historier kan blive delt, og vi sammen kan bidrage til, at Bornholm også i
fremtiden har den kvalificerede arbejdskraft, der er behov for.
PROGRAM
1. Velkomst og baggrund for møderækken
2. Kvalificeret arbejdskraft og den brændende platform
Oplæg ved arbejdsmarkedschef Allan West, Jobcenter Bornholm
Oplæg ved seniorforsker Karin Topsøe Larsen, Center for regional- & turismeforskning
3. Præsentation af projekterne Boost Bornholm og Faglært er fedt
4. Erfaringsdeling om opkvalificering og uddannelse af medarbejdere
Oplæg ved EUX smed Laura Pedersen, Ole Almeborg A/S
Oplæg ved restauratør Christian Froberg Dahl, Ekkodalshuset
Oplæg ved tømrermester Martin Olsen, SE Byg
Oplæg ved repræsentant fra Rønne Handelsstandsforening
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5. Orientering om kommende møderække og indhold
6. Netværk og tapas
MØDEMODERATOR
Mads Akselbo Holm, MeyaMeya.dk
TIDSPUNKT
Torsdag d. 28. Oktober 2021 kl 14:00 - 17:00
HVOR
Campus Bornholm, Flexlokale 0.139, Minervavej 1, 3700 Rønne
TILMELDING
Senest mandag d. 25 oktober 2021 på mail: boost@cabh.dk
Det er gratis at deltage.

– fremtiden starter her

