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FORMIDDAGENS UDFORDRINGER

”Det er rigtig svært at finde den rigtige elev, nogle gange er det godt lige at se 
tiden an.” ”Medarbejderne i de små virksomheder er alle meget unikke, og er 
derfor rigtig svære at erstatte.”

Medarbejdere er den vigtigste ressource i de fleste virksomheder, men 
hvordan rekrutterer du nye medarbejdere og elever til din virksomhed? 
Og hvornår har du sidst haft en elev? Eller har du medarbejdere ansat, der 
kunne være bedre rustet til fremtiden ved at være faglærte?

Dette tema har fokus på udfordringen med at rekruttere nye medarbejdere 
til virksomheden — og på forskellige veje til at imødekomme udfordringen. 

Skallerup Klit: Kom og hør Thomas Riis’ historie om hvordan han fik  
  både tjenerelev, vikar og elevbonus på samme tid.

VEU-center: Viden om konkrete muligheder for jobrotation. 
  Fokus på rekruttering af elever – og jobrotation. 
  Viden om veje fra ufaglært til faglært. 
  Viden om voksen- og efteruddannelse.

7.30 – 9.30:  Rekruttering af elever og nye medarbejdere

Der er mulighed for at få en uforpligtende samtale med en VEU-konsulent 
samt mulighed for at bestille et besøg af en VEU-konsulent. En VEU-konsu-
lent rådgiver og vejleder dig gennem mulighederne i uddannelsessystemet.

9.30 – 10.00: Mød en VEU-konsulent

”Kunden kommer i butikken og benytter min service og vejledning, men køber 
ikke mine varer – hun går i stedet hjem og bestiller sine varer på internettet.”

Mange virksomheder bliver udfordret af internettet, når kunderne henter 
service ét sted og handler et andet. Skal der nye forretningsmodeller til, når 
vi bliver udfordret af internettet? Og hvordan kan vi tage kampen op med 
internettet?

Der opleves en bevægelse i detailhandlen, der modsat andre erhverv går fra 
faglært til ufaglært. Hvordan stopper vi den udvikling — eller ønsker vi at 
stoppe den? 

Temaet har fokus på de udfordringer er der i forbindelse med kompetence-
udvikling i små virksomheder. Hvilke muligheder er der for at finansiere 
efteruddannelse? Og kan der etableres flere lokale uddannelsestilbud til 
virksomhederne i Skagen?

Stenbroen  Hør Mette Stenbroen fortælle om de udfordringer hun 
Guld & Ure: har med kompetenceudvikling i sin butik, og hør om  
  hendes erfaringer med at få gang i en webbutik og hvilke  
  kompetencer det efterspørger.

10.00 – 12.00: Kampen mod internettet



VEU-center: Brancheskoler kontra lokale uddannelsesmuligheder. 
  Viden om muligheden for at løntabsgodtgørelse i  
  forbindelse med uddannelse og kompetencefonde. 
  Viden om sammensætning af individuelle uddannelses- 
  forløb samt viden om hvordan du tænker kompetence- 
  udvikling ind i din virksomhedsstrategi.

EFTERMIDDAGENS UDFORDRINGER

Der er mulighed for at få en uforpligtende samtale med en VEU-konsulent 
samt mulighed for at bestille et besøg af en VEU-konsulent. En VEU-konsu-
lent rådgiver og vejleder dig gennem mulighederne i uddannelsessystemet.

12.00 – 12.30: Mød en VEU-konsulent

”Innovation handler om at få øje på det forretningsmæssige potentiale i virk-
somheden – kender du din virksomheds potentiale? Hvad efterspørger markedet, 
hvem er kunderne og hvad er jeres virksomheds kernekompetencer?”

Når virksomheden sætter organisationsudvikling på dagsorden for at skabe 
vækst i virksomheden, er det rigtig vigtigt at komme godt fra start, at sikre 
at vi har det rigtige udgangspunkt for læring, og at vores medarbejdere er 
læringsparate. 

Hvornår købte du sidst et nyt produktionsapparat? Og hvornår havde du 
egentlig sidst dine medarbejdere på kursus?

Dette tema har fokus på strategisk kompetenceudvikling og forretningsska-
belse gennem kompetenceudvikling. Hvordan udvikler du din organisation 
og skaber innovative kompetencer hos dine medarbejdere?

FF Skagen:  Hør Jan Gram fortælle om, hvordan de bevidst gennem to  
  år har arbejdet hen imod en fælles kompetencestrategi  
  for virksomheden, og hvilke udfordringer de har mødt.

VEU-center: Viden om hvordan virksomheder og medarbejdere kom- 
  mer i gang med FVU-indsatsen og giver medarbejderne  
  større lyst til at uddannelse sig. 
  Viden om hvordan virksomhederne kan bruge VEU- 
  konsulenterne som sparringspartner i deres udvikling af  
  virksomhedens kompetencer. 
  Viden om udvikling af innovative kompetencer.

14.00 – 15.30: Hvordan bliver min virksomhed innovativ?

Der er mulighed for at få en uforpligtende samtale med en VEU-konsulent 
samt mulighed for at bestille et besøg af en VEU-konsulent. En VEU-konsu-
lent rådgiver og vejleder dig gennem mulighederne i uddannelsessystemet.

15.30 – 16.00: Mød en VEU-konsulent



DRIVKRÆFTERNE BAG ARRANGEMENTET:

S K A G E N  T U R I S T F O R E N I N G

Skagen Fiskeeksportørforening

Skagen håndværker & industriforening

Skagen Havn Areallejerforening
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Tilmelding til Lone Kornum på tlf.: 72 24 69 99 eller mail info@veucenternord.dk 
senest den 19. marts 2012.

Ved tilmelding bedes du angive hvilke dele af programmet du ønsker at deltage i:

 Rekruttering af elever og nye medarbejdere 
 Kampen mod internettet 
 Hvordan bliver min virksomhed innovativ?

TILMELDING:


