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Hvordan sikrer vi,
at Syddanmark har
den arbejdskraft,
der er brug for?

Få bedre
vækstmuligheder
for dig og din
virksomhed
gennem
work-live-stay

Når alle gode
kræfter trækker i
samme retning, er
alt muligt!
work-live-stay skal stå for synliggørelse af
regionens mange jobmuligheder. Via etablering
af netværk og udvikling af relevante værktøjer
skal det blive nemmere for syddanske virksomheder, både små og store, private og offentlige, at
tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere
fra ind- og udland.

work-live-stay arbejder målrettet på at;
•

synliggøre syddanske job- og karrieremuligheder
overfor arbejdstagere i ind- og udland.

•

fjerne de barrierer, som gør det vanskeligt at
rekruttere nye medarbejdere, både i forhold til
offentlige myndigheder og virksomheder.

•

forbedre vilkårene og konkret hjælpe tilflyttere
med at skabe fundamentet for et godt liv i
området.

For højtuddannede tilflyttere og deres familier
vil work-live-stay kunne være behjælpelig med
forbindelser og vejledning - og dermed sikre en
vellykket integration.

Fem konkrete projekter, støttet af
Syddansk Vækstforum, der allerede er i
gang med at gøre det nemmere at drive
virksomhed i Syddanmark.
• Best Brains hjælper med at rekruttere og integrere medarbejdere
• International Brainstormers får internationale elitestuderende i
praktikophold • Styrketræning til energisektoren omskoler ledige
ingeniører • Power Push kan give dig op til 225.000 kr. i tilskud til
efteruddannelse • Lån en Leder giver dig mulighed for at få strategisk
sparring.

Find links til projekterne på
work-live-stay.dk

Bliv medlem af work-live-stay.
Medlemsskab er gratis frem til 2015.
Som medlem er du med til at præge arbejdet i work-live-stay.
Du er med til at beslutte, hvor der skal sættes ind, så vi kan tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft i vores region.
Du får adgang til analyser og ny viden før andre samt tilbud om
at deltage i arrangementer med interesse for din virksomhed.
Du kan blive medlem både som offentlig og privat virksomhed.

Læs mere på work-live-stay.dk og
meld dig til.

