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VÆKSTRETTET KOMPETENCEUDVIKLING

Input: Kompetencer
=> Output: Vækst
inden for robotbranchen
80% af virksomhederne i robotbranchen mangler kvalificeret arbejdskraft.
Programmet Vækstrettet Kompetenceudvikling giver din syddanske
virksomhed minimum 50% medfinansiering, behovsafdækning og
gennemførelse af målrettede uddannelsestilbud, der opkvalificerer dine
medarbejdere, så er I klar til udvikling og vækst.

Nye krav, nye tendenser og ny teknologi
stiller stadig større krav til kompetencer
KNÆK KODEN TIL NYE KOMPETENCER
Robotbranchen er i kraftig vækst, og det giver stor efterspørgsel efter medarbejdere med de helt rette kompetencer – det kan du måske også genkende i din virksomhed?
I Vækstrettet Kompetenceudvikling får I afdækket jeres
behov for at udvikle de nødvendige kompetencer hos medarbejdere og ledere. Programmet giver jer målrettede kompetenceforløb, så I kan indfri jeres fulde vækstpotentiale.
Din virksomhed er selv med til at sætte rammerne for uddannelsesaktiviteterne: hvad der skal indgå, hvordan det
skal foregå, og hvornår det skal afvikles. Det er jeres garanti
for, at I får de relevante kompetencer i hus og kan gå fremtiden sikkert i møde.
VI LINKER JERES FREMTID MED UDVIKLING
Vi finder det bedste match mellem din virksomhed og
fagspecifikke uddannelsestilbud, så I opnår den rette
opkvalificering.
Du og din virksomhed vil blive en del af et branchekadami,
hvor I får netværk og udviklingsmuligheder på tværs af
robotbranchen. I sikres også konstant adgang til kompetenceudvikling i hele Region Syddanmark samt adgang til
uvildig sparring med specialister inden for robotbranchen.

MÅLGRUPPE
Vækstambitiøse SMV’er i Region Syddanmark kan deltage, hvis en del af virksomhedens omsætning kommer fra
robot- eller automationsaktiviteter. Eller skal virksomheden have robot/automation som strategiske indsatsområder eller have et dedikeret teknologisk fokusområde,
såsom f.eks. sensorer, vision mm. Det kan både være
virksomheder i robotbranchen eller virksomheder, der er
underleverandører til branchen.
Virksomheder inden for robotbranchen kan eksempelvis
være robotproducenter, integratorer, automationsvirksomheder eller konsulenter for robot- og automationsvirksomheder.
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

Det får du

Tilmelding

• M
 inimum 50% finansiering af efteruddannelsesaktiviteter, som er målrettet din virksomheds behov
og virkelighed.

Vil du deltage i programmet, så kontakt projektleder:

•	Kortlægning af din virksomheds udfordringer og
potentialer – med fokus på kompetencer.
•	Sparring med specialister fra robot-, stål-, byggeeller fødevarebranchen.
•	Et stærkt branchenetværk samt en kontaktperson
med et stort kendskab til robotbranchen.

Lars Almind Knudsen, MARLOG
Mobil: 23 99 66 77
Mail:
lak@marlog.dk
Ønsker du at kontakte tovholderen hos Erhvervshus Fyn:
Mette Vedel, Projektleder
Erhvervshus Fyn
Mail:
meved@erhvervshusfyn.dk
Mobil: 23 74 24 43
Læs mere på www.ehfyn.dk

