
FÅ GODE RESULTATER MED AT ANSÆTTE EN NYDANSKER 

08.30-09.00 Morgenmad  

09.00-09.10 Velkomst 

09.10-10.00 Viden om kulturmødet er vejen til succes 

10.00-10.20 Netværk & kaffe  

10.20-10.40 Case: Max Hamburger  

10.40-11.10 Redskaber til at få succes med ansættelse af flygtninge og indvandrere  

11.10-11.20 Virksomheder møder flygtninge 

 11.20-11.25 Tak for i dag v. VirksomhedsnetværkCabi 



VirksomhedsnetværkCabi 
Landets største netværk for socialt ansvarlige virksomheder! 

 Flere end 6.000 medlemmer 

 Arrangementer om CSR, forebyggelse, fastholdelse og inklusion 

 Lokale netværksgrupper til erfaringsdeling 

 Hvem kan være medlem: 

 Ledere 

 HR-medarbejdere 

 Arbejdsmiljørepræsentanter  

 Tillidsvalgte 

 

 

 

 

 

 



Videnshus 
Spørg eksperten, 
lovstof, cabiweb.dk, 
nyhedsbreve, 
publikationer 

Netværkshus 
Virksomheds- 
netværkCabi med 
flere end 6.000 
medlemmer. 

Konsulenthus 
Konsulentydelser og 
kurser om fx Sygefravær 
eller Ledelse & HR 



Det kan du få hos Cabi: 

Gratis rådgivning om socialt 
ansvar på tlf. 86 12 88 55 eller 
cabiweb.dk/spoergeksperten 

Værktøjskasse til sygefravær 
og viden om socialt ansvar på 

cabiweb.dk 

Konsulentydelser   
og kurser inden for fx 

Sygefravær og Ledelse & HR. 



Virksomhedsstafet: Virksomheder møder flygtninge 
 

 Virksomhedsforum for Socialt Ansvar 
afprøvede og igangsatte stafetten i 
2017 
 

 Cabi har grebet stafetten og 
fortsætter initiativet i 2018 
 

 Samarbejde mellem virksomheder og 
jobcentre/sprogskoler om at give 
flygtninge indblik i det danske 
arbejdsmarked 
 



Virksomheder møder flygtninge: Virksomhedernes erfaringer 

Film om indsatsen. 
 
Læs mere om indsatsen på  
vfsa.dk/virksomheder-moder-flygtninge 
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https://www.youtube.com/watch?v=jL1yBaLKEB4&t=5s
http://vfsa.dk/virksomheder-moder-flygtninge
http://vfsa.dk/virksomheder-moder-flygtninge
http://vfsa.dk/virksomheder-moder-flygtninge
http://vfsa.dk/virksomheder-moder-flygtninge
http://vfsa.dk/virksomheder-moder-flygtninge


Kommende arrangementer  
i Region Hovedstaden 

 
22. feb.      Nedbring det korte sygefravær 
  
20. marts   Mål og synliggør værdien af din virksomheds sociale 
      ansvar 

 

 
  



Kurser målrettet ledere og HR-ansvarlige 

13. marts i Aarhus:  
Tag hånd om det påvirkelige korttidsfravær 
Det korte fravær udgør ca. halvdelen af fraværet i Danmark. Få viden om, hvad det kan skyldes, og 
hvordan I får nedbragt fraværet til et passende niveau.  
 
22. marts i København:  
Kulturmødet på arbejdspladsen 
Opnå bedre samarbejde med nydanske medarbejdere med viden, redskaber og tips om kulturmødet. 

 
Find program og alt om tilmelding  
http://www.cabiweb.dk/kursertilvirksomheder/ 

 



Tak for i dag    

 


