
Ny medarbejder eller kollega? – Handicap er ingen barriere! 

Det går godt på det danske arbejdsmarked. Men de gode tider betyder også, at flere brancher oplever 

udfordringer med at rekruttere arbejdskraft. Og netop her ligger der et stort uudnyttet potentiale for 

rekruttering af arbejdskraft blandt mennesker med handicap.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Syddanmark, i samarbejde med HORESTA, 3F og lokale 

jobcentre, inviterer til et fyraftensarrangement, hvor der sættes spot på rekruttering af medarbejdere 

med handicap.  

Arrangementet vil bestå af oplæg, cafe-stande og mulighed for inspiration og afklaring af kon-

krete spørgsmål om ansættelse af handicappede. Deltagere vil på dagen få indblik i:

• Hvad det vil sige, at have ansat en borger med handicap.

• Hvordan det er at være ansat med et handicap.

• Hvor kan jeg henvende mig, hvis jeg skal ansætte en borger med handicap, og/eller jeg skal fast-

holde en kollega, der pludselig har fået et handicap.

Som virksomhed vil du i Job-Ugen få:

• Mulighed for at få rekruttering af arbejdskraft blandt medarbejdere med handicap.

• Erfaringer fra leder og medarbejder om at have en borger med handicap ansat.

• Konkret viden om muligheder for ansættelse/fastholdelse af borger med handicap.

• Viden om bestemt type handicap.

 

12.30 Ankomst samt let frokost 

13.00 Velkomst v. RAR-formand, Marita Geinitz 

13.15 Handicap og arbejdsmarkedet, v. Ellen Dahl (Dansk Handicaporganisationer)

13.30 Oplæg ved Uffe Høeg Johansen, direktør Hindsgavl Slot

14.00 Oplæg ved Grethe Johnsen (CSR Ansvarlig ved Restaurant, Bar & Natklub Dronning  

 
Louise) og medarbejder

14.30 Kompenserende ordninger/hvad gør jeg i praksis  

 
v. Specialfunktionen Job & Handicap

14.45 Netværk og besøg i stande

15.30 Tak for i dag

Hvornår: Tirsdag d. 3. december 2019 fra kl. 12.30 til 15.30

Hvor: Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg

Tilmeld dig ved at klikke her

OBS! Tilmeldingsfrist 18.11.2019 til denne gratis mini konference.

Job-Ugen: Flere mennesker med handicap i job

PROGRAM

https://www.conferencemanager.dk/jobugen-031219

