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 Job- og uddannelsesdag 2015  

  Hvad skal vi 

 lave i fremtiden? 

 

  

En fremtid i 

erhvervslivet   

Sorø Hallerne  

Onsdag den 21. januar 
2015 kl. 13.00 til 17.00 

 

Hvordan kommer min 

virksomhed med: 

Tilmelding til 
erhverv@soroe.dk senest 

den 13. januar 2015 

Ved tilmelding bedes man 
oplyse hvem, og hvor 

mange der deltager fra 
virksomeden 

Yderlige oplysninger: 

Kontakt Erhvervschef 
Niels-Henrik Glisbjerg  

på nhg@soroe.dk  
tlf. 57876034 eller 

Specialkonsulent  
Dorthe Agerlund Sloth på 

dasl@soroe.dk  
tlf. 57876111 

 

Job- og uddannelsesdagen 
er arrangeret af Jobcenter 

Sorø, Sorø Kommunes 
Fagcenter Børn og 

Familier og Sorø Erhverv  

Kvalificeret arbejdskraft har været et gennemgående tema på netværks-

møderne hos Sorø Erhverv i 2014, og hen over året er det kun blevet mere 

og mere vanskeligt at skaffe de rette medarbejdere med de rette 

kompetencer. Eller som det er blevet nævnt på mange af møderne, så er der 

nogle, der finder det mere interessant at få en uddannelse på det almene 

gymnasium, frem for en faglig uddannelse. 

Derfor denne job- og uddannelsesdag. I samarbejde med Jobcenter Sorø og 

Fagcenter Børn og Familier inviteres kommunens virksomheder til en job- og 

uddannelsesdag, hvor der er mulighed for at fortælle næste generation, 

hvad det vil sige at få en uddannelse som elektriker, smed, tømmer, 

bedemand, plastmager, eller en kontoruddannelse. Ja, valgene er mange. 

Vi har lejet 40 runde borde og stillet dem op i Sorø Hallen. Så er det kun op 

til dig, om du vil sende en af din virksomheds elever og dig selv over til job- 

og uddannelsesdagen for at fortælle den næste generation, hvad det vil sige 

at få en uddannelse i din virksomhed. 

Der vil ved hvert bord være plads til en til to roll-ups.  

Deltagelse er gratis, dog skal der betales for fortæring og drikkevarer i Sorø 

Hallerne, og der er kun 40 pladser.   

Til messen har vi også inviteret Selandia i Slagelse og Handelsskolen i 

Ringsted. 

 

 


