
VELKOMST
v/ Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune

SØNDERBORG SOM UDDANNELSESBY
─ hvor kom vi fra, hvor står vi nu og hvad kigger vi ind i?
v/ Tim Hansen, kommunaldirektør i Sønderborg Kommune 
 
VÆRDIFULDE PARTNERSKABER
─ hvordan samarbejder universitetet med virksomheder?
v/ Lone Søvad Madsen, Outreach Partner hos Syddansk Universitet (SDU)
 
FRA STUDIEJOB TIL FASTANSÆTTELSE
─ hvordan møder BITZER fremtidens talenter?
v/ Anne Vibeke Madsen, HR Consultant hos BITZER Electronics 
 
KAFFE- OG NETVÆRKSPAUSE 
 
GENERATION TOMORROW
─ hvad forventer de unge af dig og din virksomhed?
v/ Mia Nyborg Jørgensen, specialkonsulent og unge-nørd hos Komponent 
 
4-DAGES ARBEJDSUGE
─ tid er vigtigt, fordi vi aldrig får den igen
v/ Jens Broch, CEO hos Sunset Boulevard

TAK FOR I DAG
v/ Kjeld Stærk, formand for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

kl. 15.30

kl. 15.40

kl. 15.50

 

kl. 16.05

 

kl. 16.20

kl. 16.50 

kl. 17.40

 
kl. 18.10

ERHVERVSTRÆF
fremtidens arbejdsplads

Tirsdag
14.03.23

15.30 - 18.15 
Dørene åbner kl. 15

Business College Syd 
Søndre Landevej 30 
6400 Sønderborg

SØNDERBORG KOMMUNES ERHVERVSSERVICE INVITERER TIL

Klik her for at tilmelde din virksomhed - helt gratis

http://www.sonderborg.dk/event/erhvervstraef
http://www.sonderborg.dk/event/erhvervstraef


Sønderborg Kommunes Erhvervsservice inviterer endnu engang til erhvervstræf, og i år sætter vi 
fokus på fremtidens arbejdsplads. Som virksomhed står du overfor en ny tid med krav og forvent-
ninger, som kræver din resolutte handling. På arbejdsmarkedet vælter en ny generation ind, som vil 
det gode arbejdsliv og forlanger mere end blot at tjene penge. Samtidig har coronatiden ændret på, 
hvad man som ansat forbinder med den moderne arbejdsplads. Også på uddannelsesområdet, skal 
vi gøre os særligt umage. Vi tager temperaturen på vores uddannelsesby, hvor et tæt partnerskab 
mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet er helt afgørende. 
 
Arrangementet er gratis. Alle virksomheder i Sønderborg Kommune er velkomne.

BAGOM PROGRAMMET

Hvordan bliver din virksomhed en mere attraktiv arbejdsplads 
for de kommende generationer? Hvad er vigtigt for de yngre med-
arbejdere, når de starter i job og hvordan leder man overhovedet 
flere generationer på arbejdspladsen samtidigt? Mia Nyborg  
Jørgensen er specialkonsulent og unge-nørd hos Komponent. 
Hun tager os igennem et oplæg med nye indsigter og aha-oplevel-
ser, sjove øvelser samt konkrete værktøjer til den daglige ledelse.
 
Mia arbejder med ledelse, rekruttering og motivation, og har de 
senere år arbejdet med generationsforskning fra ind-og udland 
samt holdt en lang række oplæg og workshops om ledelse af unge.

GENERATION TOMORROW
─ hvad forventer de unge af dig og din virksomhed?

Ovenstående har de taget alvorligt i Sunset Boulevard – den  
største danskejede fastfoodkæde. På trods af, at CEO Jens Broch 
og hans ansatte går på weekend torsdag eftermiddag, er virksom- 
hedens omsætning stigende. Et overvejende flertal af Sunset 
Boulevards medarbejdere er begejstrede for ordningen, og der 
er bred enighed om, at en fire-dages arbejdsuge er attraktiv. Men 
hvordan gør man i praksis? Og hvilke udfordringer ligger der i 
opgøret med den traditionelle 37-timers arbejdsuge? 
 
Jens har en MBA i Business creativity, strategy and leadership. 
Han har solid erfaring fra nogle de største og mest markante virk-
somheder i Europa: Starbucks, Cadbury, Anheuser-Busch Inbev, 
Cocio, Arla-foods og Sunset Boulevard.

4-DAGES ARBEJDSUGE
─ tid er vigtigt, fordi vi aldrig får den igen

Klik her for at tilmelde din virksomhed - helt gratis

http://www.sonderborg.dk/event/erhvervstraef
http://www.sonderborg.dk/event/erhvervstraef

