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VÆKSTRETTET KOMPETENCEUDVIKLING

Stålsat på vækst?
Gør din virksomhed klar
med nye kompetencer
Nye ordre, nye krav, nye materialer og nye metoder. Udviklingen står
langt fra stille, og efterspørgslen er stor i stålbranchen. Oplever du
og din syddanske virksomhed, at I har brug for at opkvalificere jeres
kompetencer? Med programmet Vækstrettet Kompetenceudvikling
får I hjælp til at sikre kompetent arbejdskraft og ruste virksomheden
til fremtiden – og det er endda med minimum 50 % medfinansiering til
opkvalificeringsaktiviteter.

Nye krav, nye tendenser og ny teknologi
stiller stadig større krav til kompetencer
GÅ STÆRKT TIL VÆRKS
Stålbranchen har et stigende behov for efteruddannelse,
specialisering og øget arbejdskraft. Flere nationale analyser peger på, at uddannelse kan modvirke den manglende
arbejdskraft i stålbranchen og samtidig øge væksten.
Du og din virksomhed har nu en chance for at få afdækket jeres behov og opnå nye kompetencer. Det vil ruste
jer til en fremtid med udvikling og vækst.
SLÅ TIL MENS JERNET ER VARMT
I vil få branchespecifikke opkvalificeringstilbud og blive
sikret præcis den kompetenceudvikling, der er værdifuld
for jer. Det sker i tæt samarbejde i såkaldte brancheakademier, hvor din virksomhed får en kontaktperson med
et stort kendskab til branchen.
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.

MÅLGRUPPE
Vækstambitiøse SMV’er i Region Syddanmark kan deltage, hvis virksomheden producerer og/eller forarbejder
stål – alene eller som en del af et produkt. Det kan være
virksomheder, som har beskæftigelse enten i form af
egen produktion eller som underleverandør. Det kan
eksempelvis være den maritime industri (herunder
offshore), pharma, petrokemi, kraftvarmeværker m.fl.
Virksomheder inden for stålbranchen dækker bredt og kan
være værfter, maskinbyggere, smedevirksomheder, udstyrsproducenter, ventilationsvirksomheder og meget mere.
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 uddannelsesaktiviteter, 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 stålbranchen.

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

