LOKAL TASK FORCE HJÆLPER JER PÅ VEJ

ARBEJDSKRAFT
TIL INDUSTRIEN
Alle prognoser spår en mangel på kvalificeret arbejdskraft i industrien inden for få år.
Er det tid for jer til at sikre det fremtidige rekrutteringsgrundlag? Få lokal hjælp til at ansætte og integrere flygtninge på arbejdspladsen.
Vi har samlet en række lokale ildsjæle i en task force, som
hjælper dig med at løse en af fremtidens store udfordringer allerede nu ved at ansætte og integrere flygtninge på
jeres arbejdsplads.
Fordelene er mange:
•

I sikrer den nødvendige arbejdskraft, så I ikke kommer
i en situation, hvor I må flytte produktionen eller sige
nej til ordrer.

•

I hjælper med at løse en stor samfundsudfordring
ved at skaffe et forsørgelsesgrundlag til en ny gruppe
skatteydere, som skal opbygge en tilværelse i vores
lokalsamfund.

•

I gør en forskel ved at give et afsæt for den gode
integration. Det er på arbejdspladsen, at nye borgere
lærer sproget, kulturen og danner netværk.

•

I får en mere mangfoldig arbejdsplads. Det kan bidrage til innovationen, trivslen og resultater på bundlinjen.

Læs mere på cabiweb.dk/taskforce
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LOKAL TASK FORCE STÅR KLAR MED RÅDGIVNING,
KONTAKT TIL KOMMUNEN OG KONRETE VÆRKTØJER
Industriens Fond har bevilliget midler til udvikling af task forces i Favrskov og Silkeborg kommuner, som skal
hjælpe med de ting ude på gulvet i lokale industrivirksomheder, der kan gøre integrationen lettere og kvalificere
flygtninge til at blive en god arbejdskraft. Både på den korte og på den lange bane.
Sammen skal vi skabe 80 praktikforløb og 30 ansættelser og/eller uddannelsesforløb i Silkeborg Kommune. Vi
står klar til at rådgive jer og udvikler løbende nye værktøjer, der skal gøre opgaven lidt lettere.
Find værktøjer på cabiweb.dk/taskforce og følg med i nye tiltag på Facebook-siden ”Task force til industrien Silkeborg”. Og meld gerne ind, hvis du har idéer til eller behov for andre værktøjer, som kan hjælpe jer til at ansætte og integrere flygtninge på arbejdspladsen.
Vi håber, at du vil være med, og at vi sammen kan tage hånd om at løse udfordringerne med den kommende
arbejdskraftmangel hos industrivirksomhederne i Silkeborg Kommune.
Vi glæder os til at høre fra dig!
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