
Spænder mangel på arbejdskraft ben for din virksomhed?

Sammen dykker vi ned i væsentlige og aktuelle udfordringer med tiltrækning 
af herboende og udenlandsk arbejdskraft, fastholdelse af medarbejdere og 
organisering af din virksomheds talentpulje. 

HVAD FÅR DU? 

• Viden om, hvordan du deltager i aktuelle kampagner, som 
tiltrækker arbejdskraft i udlandet

• Værktøjer til at opbygge et interkulturelt arbejdsmiljø

• Indsigter i, hvad du skal være opmærksom på, når du 
ansætter en udenlandsk medarbejder

• Konkrete tips til at synliggøre din virksomhed som attraktiv 
arbejdsplads på sociale medier

• Veldokumenteret viden med inspiration til, hvordan din 
arbejdsplads kan fastholde talent gennem ”flinkheds-fordele”

• Information om aktuelle støttemuligheder

• Nye perspektiver fra toppen af skovtårnet

På arrangementet hører du oplæg om konkrete løsninger, 
fx hvordan du øger antallet af kvalitetsansøgere, reducerer 
omkostninger ved rekruttering, fastholder talent ved at styrke 
forbindelsen mellem din virksomhed og dine medarbejdere, 
gør dig synlig over for arbejdskraft i udlandet og efterlever 
retningslinjer for internationale medarbejdere.

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tidspunkt 

Fredag d. 26. august 2022  

kl. 9.00 - 12.30

Adresse 

Camp Adventure 

Skovtårnsvej 1, 4683 Rønnede

TILMELD DIG HER:   

https://ehsj.nemtilmeld.dk/387/

MICHELLE JEPPESEN 

Erhvervshus Sjælland 

Mobil: 4188 6638

E-mail: mij@ehsj.dk

 Kom med d. 26/8 når vi stiller skarpt på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

https://ehsj.nemtilmeld.dk/387/


PROGRAM FOR DAGEN

09:00 

11:00

12:30 

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Ankomst og morgenkaffe

Velkomst: Internationale medarbejdere til virksomheder i 
verdensklasse v/Kim Graugaard, Viceadm. Direktør DI

Rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft: 
Hvordan får vi hænder nok i Region Sjælland?
v/Marianne Danling, Copenhagen Capacity

Udenlandske medarbejdere – Det behøver ikke være 
besværligt
v/Jan Vleugel, Work In Denmark

Sådan tiltrækker du medarbejdere med employer branding
v/Henning Sand Sørensen, Signa Film

Pause

Skru op for flinkhedsfaktoren og fasthold  
dine medarbejdere v/Lars AP

Vækstpilot – Mangel på kandidater… Og hvad gør jeg så?
v/Jens Damgaard, Erhvervshus Sjælland

Frokost og tur i Skovtårnet

Som afslutning på arrangementet er der mulighed for 
networking og individuel sparring – og selvfølgelig nyde 
udsigten fra Skovtårnet.

Tilmeld dig her:   https://ehsj.nemtilmeld.dk/387/

https://ehsj.nemtilmeld.dk/387/

