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VÆKSTRETTET KOMPETENCEUDVIKLING

Kvalificerede medarbejdere
er opskriften på din
virksomheds succes
Programmet Vækstrettet Kompetenceudvikling hjælper syddanske
virksomheder i fødevarebranchen med kompetenceudvikling og løft af
kvalifikationer hos medarbejdere og ledere, med minimum 50% med
finansiering til kompetence- og efteruddannelsesaktiviteter.

Nye krav, nye tendenser og ny teknologi
stiller stadig større krav til kompetencer
Ny og hastig udviklende teknologi, konkurrence og efterspørgsel på kompetente medarbejdere kan udfordre
virksomheders vækstpotentiale. Dette øger behovet for
kompetenceudvikling og skaber samtidig også et større
behov for de rette udbydere af uddannelsestilbud for
medarbejdere.
Vækstrettet Kompetenceudvikling afdækker det behov
ved at tilbyde syddanske SMV’er vækst- og målrettede
kompetenceforløb.
HØST FRUGTERNE AF NYE KOMPETENCER
I får kortlagt jeres virksomheds udfordringer og potentialer, med specifik fokus på kompetenceudvikling, der kan
give et stort udbytte og skabe mærkbar vækst. Det giver
jer en kompetenceplan samt afdækning af muligheder for
minimum 50% finansiering af uddannelsesaktiviteter for
at opkvalificere jeres medarbejdere.
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.
FØDEVAREAKADEMIET ER BROEN TIL VÆKST
Når jeres behov er afdækket, så kan jeres vækststrategi
omsættes til handling igennem et målrettet og skræddersyet kompetenceudviklingsforløb, der tilbyder jer branchespecifikke opkvalificerings- og uddannelsestilbud.

I bliver en del af et netværk i Fødevareakademiets branchepartnerskab, hvor I på tværs af fødevarebranchen og i
hele Region Syddanmark, har adgang til kompetenceudvikling. Samtidig sikres I konstant adgang til uvildig sparring med specialister inden for fødevarebranchen.
Vi bygger en bro imellem jeres virksomhed, finansieringsmuligheder og uddannelsesinstitutioner, så I kan være i
konstant udvikling og på rette vej mod vækst. Vi er klar til
at hjælpe jer.
MÅLGRUPPE
Vækstambitiøse SMV’er kan deltage, hvis de er en del af
eller underleverandør til fødevarebranchen.
Eksempler kan være virksomheder, der arbejder med fødevareforarbejdning, -innovation, -produktion, - teknologi
og -sikkerhed, samt produktudvikling, organisationsudvikling, salgs- og serviceleddet, procesudstyr, emballage,
logistik, detailhandel, sensorik, hotel- & restaurationsbranchen m.fl.
VI STÅR BAG PROGRAMMET
Partnerne bag Vækstrettet Kompetenceudvikling er
Erhvervshus Fyn (i tæt samarbejde med Erhvervshus
Sydjylland), We Build Denmark, MARLOG og 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% medfinansiering til kompetenceog efteruddannelsesaktiviteter

Vil du deltage i programmet, så kontakt projektleder:

•	stærkt branchefællesskab med adgang til faglige
eksperter og uvildig sparring omkring efteruddannelse
• kompetent arbejdskraft

Chalotte Tryk, Dansk Fødevareakademi
Mobil: 51 83 24 04
Mail:
ct@dkfa.dk
Ønsker du at kontakte tovholderen hos Erhvervshus Fyn:
Mette Vedel, Projektleder
Erhvervshus Fyn
Mail:
meved@erhvervshusfyn.dk
Mobil: 23 74 24 43
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