
08.30-09.00 Ankomst og morgenmad

09.00-09.10 Corolab byder velkommen ved Pernille Sederberg, 
Senior projektleder

09.10-09.30
Nye måder at tænke ansættelse på ved Mie Hein 
Jørgensen, Projektmedarbejder og facilitator, INSP!

09.30-09.50
Se ud over CV’et i en rekrutteringsproces ved 
Søren Lophaven, Direktør, Omicron ApS

09.50-10.10
Derfor skal du også ansætte en ukrainsk medarbejder v. 
Jens Kjærulff, Partner & Chefkonsulent, Lekon Rådgivning

10.10-10.45 Vi arbejder med en aktuel case

10.45-11.00 Pause

11.00 -12.00 Jobcafé – Mød kandidater fra projektet

12.00-12.30 Sandwich og networking

PROGRAM

Inspirat ion t il nye t ilgange t il rekruttering og ansættelse af medarbejdere

TÆNK UD AF REKRUTTERINGSBOKSEN

Tirsdag d. 24. Januar kl. 8.30 - 12.30 Lokation INSP! Slagteristræde 9, 4000 Roskilde

Mangel på arbejdskraft gør det nødvendigt at tænke ud af vante rammer, når det kommer til 

rekruttering og ansættelse af medarbejdere. Vi samles derfor for at blive klogere på, hvordan vi 

kan tænke ud af rekrutteringsboksen og dermed få adgang til kandidater, som vi måske ellers 

ville overse. Vi fokuserer på nye måder at tænke ansættelser på, og vi hører om, hvordan 

nyuddannede og kandidater fra Varig tilknytning til arbejdsmarkedet kan skabe værdi i 

brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Vi runder dagen af med en jobcafé, hvor du som virksomhed har mulighed for at møde ledige 

kandidater, der kan løse opgaver ned til få timer om ugen samt ukrainere, som leder efter en 

fuldtidsstilling. 

Arrangementet er del af projekt Varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet er støttet af EU-

Socialfondsmidler og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og løber i perioden marts 2021 – marts 

2023.

TILMELD DIG HER

Ingen opgave er for lille, intet antal t imer er for få

Projektet Varig tilknytning til 
arbejdsmarkedet udvikler i et 
tæt samarbejde mellem 
v irksomheder, 
videninstitutioner, social 
økonomiske v irksomheder og 
Roskilde Kommune en 
skalérbar beskæftigelses-
model og sikrer udsatte ledige 
et job.

Tilmeldingsfrist den 17. januar

https://corolab.dk/?post_type=ajde_events&p=6247

