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VÆKSTRETTET KOMPETENCEUDVIKLING

Sådan bygger du dit
fundament til fremtiden
Som leverandør til byggebranchen i Syddanmark får du minimum
50 procent i medfinansiering til kompetenceudvikling af ledelse og
medarbejdere. Programmet Vækstrettet Kompetenceudvikling er din
chance for at blive digital frontløber.

Nye krav, nye tendenser og ny teknologi
stiller stadig større krav til kompetencer
BYG DIN FREMTID NU
Væksten i bygge- og anlægssektoren buldrer afsted i Syddanmark i disse år. Skal syddanske virksomheder vinde
opgaverne, kræver det, at de er konkurrencedygtige på
både produktivitet, effektivitet og kvalitet. Det stiller krav
om højkompetente medarbejdere og evnen til at anvende
smarte digitale teknologier.
Med Vækstrettet kompetenceudvikling får I afdækket,
hvor I har behov for kompetenceudvikling – og dernæst
minimum 50 procent i medfinansiering til den rette opkvalificering af både medarbejdere og ledelse.
HVOR SKAL I SÆTTE IND?
I programmet bliver I en del af et brancheakademi,
som ledes af We Build Denmark. Her får I hjælp til at
finde ud af, hvor I har størst brug for opkvalificering og
kompetenceudvikling.
Det kan fx være digitalisering i form af datadrevne processer, automatisering eller arbejdet med intelligente byggerier, brug af højteknologiske materialer eller at finde jeres
placering på digitale platforme og markedspladser. Det
kan også handle om ledelse af bæredygtigt byggeri, dokumentation af materialers egenskaber mm.

I er selv med til at bestemme, hvor I vil sætte ind, hvordan
forløbet skal skrues sammen, og hvornår det skal afvikles.
Dermed kan I få skabt jeres kompetenceløft på en måde,
der passer bedst muligt ind i jeres virksomhed og jeres
planlægning.
MÅLGRUPPE
Er I en vækstambitiøs SMV inden for byggeriets værdikæde
i Syddanmark, hører I til målgruppen. Programmet henvender sig til virksomheder i hele værdikæden: Bygherrer,
rådgivere, entreprenører og leverandører af materialer,
teknologier og serviceydelser. Der er plads til omkring 50
virksomheder.
VI STÅR BAG PROGRAMMET
Partnerne bag Vækstrettet Kompetenceudvikling er
Erhvervshus Fyn (i tæt samarbejde med Erhvervshus
Sydjylland), WE BUILD DENMARK, MARLOG og Dansk
Fødevareakademi (UdviklingVejen i tæt samarbejde
med Trekantområdet Danmark og Vejle Erhverv).
Programmet er støttet af Den Europæiske Socialfond
og løber i perioden 2018-2022

5 ting du får

Tilmelding

• M
 inimum 50% medfinansiering til kompetence- og
efteruddannelsesaktiviteter.

Vil du deltage i programmet så kontakt brancheakademiet for bygge og anlæg:

•	Kompetencemæssigt løft ift. digitalisering og bæredygtigt byggeri.
•	Adgang til faglig ekspertise.

Kathrine Gabriel, Forretningsudvikler
WE BUILD DENMARK
Mobil: 24 87 04 27
Mail:
kathrine.gabriel@webuilddenmark.dk

• Styrkede kompetencer til ledelse og medarbejdere.

Ønsker du at kontakte tovholderen hos Erhvervshus Fyn:

•	Stærkt branchefællesskab.

Mette Vedel, Projektleder
Erhvervshus Fyn
Mail:
meved@erhvervshusfyn.dk
Mobil: 23 74 24 43
Læs mere på www.ehfyn.dk

