GØR EN FORSKEL

Vær med til at udvikle en nyskabende buddyordning, som
sikrer vækst og jobmuligheder
Hvordan kan vi sammen skabe en skræddersyet
buddyordning, som giver dine medarbejdere et
kompetenceløft til at inkludere og fastholde udsatte ledige i
din organisation? Deltag i workshoppen, hvor vi sammen
skaber rammerne for fremtidens buddyordning.

Dato
12. maj 2021
Tid
kl. 13.30-17.00

Der er behov for nye tilgange til at få alle med og ind på
arbejdsmarkedet. I en diversitetsindsats med virksomheder,
videninstitutioner, socialøkonomiske virksomheder og Jobcenter
Roskilde skaber vi en ny model til at få udsatte ledige i arbejde.

Sted
Boserupgård
Naturcenter,
Boserupvej 82-84,
4000 Roskilde

Sammen med bl.a. Roskilde Jobcenter, CLAVIS sprog & kompetencer og
Chr. Hansen, diskuterer og udvikler vi rammerne for buddyordningen, der
skal bidrage til et kompetenceløft hos dine medarbejdere og forberede jer
til mødet med udsatte ledige.

Tilmeldingsfrist
26. april 2021

Tilmeld dig her

Sammen bidrager vi til at opnå FN’s Verdensmål #8 og #17 og gør en
forskel. Indsatsen er støttet af EU-socialfondsmidler og decentrale
erhvervsfremmemidler og løber i perioden marts 2021 til december 2022.
Kontakt Senior Projektleder Pernille Sederberg på 22 43 40 66, hvis du har
spørgsmål.
13.30

Vi mødes på parkeringspladsen (nærmere info følger) og
følges op til Boserupgård Naturcenter

14.00

Networking og introduktion til Varig tilknytning til
arbejdsmarkedet
v/Karolina E. Osipowska, Direktør, og Pernille Sederberg, Senior
Projektleder, CORO, Co-lab Roskilde

14.15

Forbered dig til dit første møde med udsatte ledige
Anders Milandt Larsen, Jobformidler, Jobcenter Roskilde

14.35

Styrk din diversitetsindsats gennem forståelse af sprog og
kultur på arbejdspladsen
Fatemeh Delavari, Kursusleder, CLAVIS sprog & kompetence

14.55

COsurprise

15.15

Erfaringer med at inkludere udsatte ledige i din organisation
Lotte Gerup, Senior Manager, Chr. Hansen

15.35

Workshop: Buddyordningens rammer
Udvikling af rammerne for buddyordningen

16.15

Refleksion i plenum
Outputs til videreudvikling af fremtidens buddyordning

16.45

Næste skridt

* Vi tager forbehold for ændringer i programmet.

Nye samarbejder på tværs skaber nye muligheder og vækst, vi er stolte af

Workshoppen er
den anden i en
række af
workshops, hvor vi
igangsætter tiltag,
der øger
mangfoldigheden i
din virksomhed til
gavn for bundlinjen
og samfundet.
Projektet Varig
tilknytning til
arbejdsmarkedet
skal i et tæt
samarbejde mellem
virksomheder,
videninstitutioner,
social økonomiske
virksomheder og
Roskilde Kommune
udvikle en skalérbar
beskæftigelsesmodel, der sikrer
120 udsatte ledige i
job.

