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Det Lokale Beskæftigelsesråd i Høje-Taastrup Kommune inviterer til

Virksomhedstræf

07

& uddeling af Virksomhedsprisen 07
Onsdag d. 14. november 2007  Klokken 16:30 - 20:00
i Jobcenter Høje-Taastrup  Erik Husfeldtsvej 2A  2630 Taastrup

Høje-Taastrup
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For andet år i træk inviterer Det Lokale Beskæftigelsesråd til Virksomhedstræf med uddeling
af årets virksomhedspris.
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Program
Kl.

16.30 - 16.40 Velkomst ved borgmester i Høje Taastrup, Michael Ziegler

Kl.

16.40 - 16.50 Præsentation af Jobcentret ved Jobcenterchef, Dorthe Nielsen

”Vi er rigtig stolte af den
tradition, vi er i gang med
at bygge op, for det er
vigtigt, at vi hele tiden minder os selv om at stå
sammen og gøre en fælles indsats for at skabe
et rummeligt arbejdsmarked i Høje-Taastrup. Rigtig mange virksomheder tænker allerede kreativt
og nyt og flytter dermed grænserne for, hvad vi
troede muligt i bestræbelserne på at udnytte de
menneskelige ressourcer i virksomhederne. Den
indsats er værd at honorere, og derfor uddeler vi
virksomhedsprisen på 25.000 kr. til den virksomhed, der har gjort det bedst i det forgangne år.”

Kl.

16.50 - 17.50

Kl.

18.00 - 19.00 Åbning af Workshops (se nedenfor)

Kl.

19.00 - 19.30 Årets nominerede virksomheder til Virksomhedsprisen præsenteres (se hvordan der indstilles til prisen på bagsiden)
Vinder offentliggøres - prisen overrækkes
Afrunding af program

Kl.

19.30 - 20.00 Summetorv, hvor der er mulighed for netværksdannelse samt
dialog mellem medarbejdere fra Jobcentret og de fremmødte
virksomheder.

Venlig hilsen
Michael Ziegler
Formand for Det Lokale Beskæftigelsesråd og
borgmester i Høje-Taastrup Kommune

Tilmelding

Hovedtaler Nicolai Moltke-Leth (inkl. 10 minutters spørgetid)

Der vil under hele arrangementet være kaffe, te, kage og frugt.
Afslutningsvis vil der blive serveret sandwich, vin, øl og vand.

Tilmelding senest d. 9. november 2007 kl. 12:00 hos Hanne Fie Brejner: hannefiebr@htk.dk
Få mere information om arrangementet eller om selve indstillingen til virksomhedsprisen på tlf. 43 35 38 10.
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“Flyt grænsen”

Workshops

Det rummelige arbejdsmarked og virksomhedsprisen handler
om at flytte grænser, overkomme udfordringer og finde nye
veje. Netop på det felt er Nicolai Moltke-Leth en af de ypperste repræsentanter. Derfor har vi valgt at invitere Nicolai til
at komme og fortælle om vigtigheden af at tro på sig selv og
flytte sine grænser – såvel i arbejdslivet som privat.
		 At flytte sine grænser er en mental proces. Alle grænser
flyttes i bevidstheden, inden de kan realiseres i virkeligheden.
Nøglen til vores ressourcer ligger gemt i de tanker, vi tænker.
Som mennesker kan vi vælge, om vi fokuserer på begrænsninger eller muligheder. Det fokus har afgørende betydning for vores handlinger, og
det er kun dig, der kan øge brugen af dine ressourcer. Det nytter ikke noget blot at
sige: ”Jeg kan, jeg vil og jeg tør” – hvis man ikke også gør det! Kom og hør Nicolai
Moltke-Leth og få inspiration til at flytte dine grænser.

Tænk udenlandsk
Sådan rekrutterer din virksomhed udenlandsk arbejdskraft.

Nicolai Moltke-Leth

brug nydanskere på flaskehalsområder
Virksomhedstilrettelagt sprogundervisning, kompetenceafklaring, AMU-kurser og praktikforløb er nye måder
at gøre nydanskere klar til de arbejdsområder, hvor der
er mangel på arbejdskraft. Hør hvordan din virksomhed
kan bruge de nye tilbud og få større glæde af nydanskeres ressourcer.

Sociolog, tidligere jægersoldat og kaptajn af reserven. Han udgav i 1996 bestselleren ”Jo´ du kan”, som i dag har solgt
mere end 45.000 eksemplarer, og i 2005 kom hans nyeste bog ”Et glimt af sjælen”.
Nicolai er kendt som ekstremsportsudøver i verdens hårdeste udholdenhedskonkurrencer såsom EcoChallenge og Raid
Gauloises. Han har dyrket bjergbestigning i Europa, Afrika og Himalaya.
I 2001 gennemførte han på en samlet 25. plads; Paris-Dakar, verdens hårdeste bilrally.
Nicolai har de seneste år opnået en position som en af Danmarks ”tungeste” og mest bookede peptalkere.

Fasthold virksomhedens medarbejdere
Få indblik i mulighederne for at fastholde sygemeldte
medarbejdere. Herunder information om midlertidige
og permanente støtteordninger som delvis sygemelding, § 56 aftale og fleksjob m.m.
Voksenlærling
Styrk din virksomhed. Brug voksenlærlingeordningen og opkvalificer arbejdskraften, så din virksomhed
står stærkere rustet mod flaskehalse og mangel på
arbejdskraft.

25.000 kr.

til årets mest rummelige virksomhed

De gode løsninger skal synliggøres
For femte gang uddeles virksomhedsprisen
til årets rummelige arbejdsplads i HøjeTaastrup Kommune. Prisen er på 25.000 kr.
til fælles aktiviteter for virksomhedens ansatte. Det er Det Lokale Beskæftigelsesråd
(LBR) i Høje-Taastrup Kommune, der står
bag prisen. Formålet er at synliggøre de
gode initiativer og løsninger, der er med til
at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt.
Årets virksomhed
– hvem synes du, det skal være?
LBR opfordrer dig til at indstille en virksomhed, som har gjort et stort arbejde for et
mere rummeligt arbejdsmarked. Måske er
det din egen arbejdsplads? Eller måske en
helt anden virksomhed, som efter din mening har gjort en særlig indsats?

Hvem kan få prisen?
LBR giver årets virksomhedspris til en privat eller offentlig virksomhed, der har gjort
en særlig indsats for at fremme rummeligheden. Det behøver ikke være store projekter – det vigtigste er, at indsatsen har gjort
en positiv forskel for en eller flere personer.
LBR vurderer indstillingerne ud fra, om indsatsen medvirker til:
• At fastholde medarbejdere, som ellers
var i fare for at miste jobbet.
• At integrere personer, der ellers har 		
vanskeligt ved at komme ind på ar-		
bejdsmarkedet.
• At forebygge eller nedsætte sygefraværet på virksomheden.
• At ansætte medarbejdere i job på særlige vilkår, fx i fleksjob.

Du finder indstillingsskemaet på
www.lbr.htk.dk
Send din indstilling senest
d. 29. oktober 2007
Vinderen af Virksomhedsprisen
2007 bliver afsløret på Virksomhedstræffet i jobcentret
d. 14. november 2007 kl. 19.00

