
KOMPETENCEFORSYNINGmidt 
RANDERS 2019-2020

Projektet er etableret på baggrund af et initiativ fra Vækstforum i Region Midtjylland og er 
medfinansieret af Region Midtjylland og EU’s Socialfondsprogram 

Med din virksomhed i centrum tilbyder konsulen  terne fra Erhvervshus Midtjylland, Erhverv 
Randers, Tradium, Randers HF og VUC, Randers kommune og Jobcenter Randers Erhverv i 
fællesskab netop den hjælp og sparring, DIN virksomhed har behov for. 

Vi yder sparring og hjælp til: 
- forbedring af vækst- og udviklingsmuligheder for din virksomhed
- kortlægning af din virksomheds kompetencebehov
- udarbejdelse og igangsætning af uddannelsesplaner for dine medarbejdere
- hjælp til rekruttering af de rigtige medarbejdere til din virksomhed

Med din virksomhed i centrum tilbyder konsulenterne fra Erhvervshus Midtjylland, Favrskov Erhverv, 
Den Jydske Haandværkerskole, Randers HF og VUC, Tradium, Aarhus Tech og Jobcenter Favrskov i 
fællesskab netop den hjælp og sparring, DIN virksomhed har behov for.

Vi yder sparring og hjælp til:

• forbedring af vækst- og udviklingsmuligheder for din virksomhed
• kortlægning af din virksomheds kompetencebehov
• udarbejdelse og igangsætning af uddannelsesplaner for dine medarbejdere
• hjælp til rekruttering af de rigtige medarbejdere til din virksomhed

Projektet er medfinansieret af EU’s Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
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KOMPETENCEFORSYNINGmidt 
RANDERS 2019-2020

Projektet er etableret på baggrund af et initiativ fra Vækstforum i Region Midtjylland og er 
medfinansieret af Region Midtjylland og EU’s Socialfondsprogram 

Med din virksomhed i centrum tilbyder konsulen  terne fra Erhvervshus Midtjylland, Erhverv 
Randers, Tradium, Randers HF og VUC, Randers kommune og Jobcenter Randers Erhverv i 
fællesskab netop den hjælp og sparring, DIN virksomhed har behov for. 

Vi yder sparring og hjælp til: 
- forbedring af vækst- og udviklingsmuligheder for din virksomhed
- kortlægning af din virksomheds kompetencebehov
- udarbejdelse og igangsætning af uddannelsesplaner for dine medarbejdere
- hjælp til rekruttering af de rigtige medarbejdere til din virksomhed



360 graders blik på din virksomhed 
Når vi besøger dig, har vi fokus på, at vores viden skal skabe værdi for 
din virksomhed. Sammen med dig lægger vi en plan for det videre 
forløb. 

Strategisk kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning 
Har dine medarbejdere de kompetencer, din virksomhed får brug for 
i fremtiden? Få gratis vejledning om kompetenceplaner og 
finansiering af uddannelsesaktiviteter. 

Støtte til vækst 
Få vejledning om hvilke lokale, regionale og nationale 
støtteordninger, der er tilgængelige for din virksomhed. Og påbegynd 
en udviklingsproces, der forbedrer din virksomheds vækst- og 
udviklingsmuligheder. 

Produktivitet, lean, kvalitet, sprog 
Er der mere potentiale i din virksomhed, der skal udfoldes? Vi 
skræddersyr et forløb, som passer til netop din virksomheds behov. 

Jobrotation 
Få opkvalificeret dine medarbejdere – uden I kommer bagefter med 
arbejdet. Få tilskud til at ansætte en vikar i perioden. 

Rekruttering 
Jobcentret hjælper dig med at finde din nye medarbejder – uden 
omkostninger, hurtigt og effektivt. 

Favrskov


