
Rekruttering og fastholdelse af den 

næste generation 
 

Fredag d. 11. oktober 2019 kl. 9-14 
 

Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding 

Temadag 

Få den nyeste viden om rekruttering, generationsledelse og fastholdelse af de unge på arbejds-

markedet — få inspiration fra konkrete eksempler om, hvordan du gør din arbejdsplads mere 

attraktiv for unge mennesker på social– og sundhedsområdet. Oplev blandt andre: 

Lektor Karen Rasmussen 
fra CPHBusiness. Karen 

arbejder med ledelse af un-

ge, bl.a. forsknings– og ud-

viklingsprojektet ”Ledelse af 

Unge II”.  

Læs mere her. 

Rådgiver og coach Anne 

Frost. Anne træner og råd-
giver ledere og medarbejde-

re ift. intern og ekstern 

kommunikation — bl.a. 

brugen af sociale medier. 

Læs mere her. 

Partner Mikkel Sandal 

Hansen fra YoungConsult. 
Giver den nyeste viden om 

den næste generation — 

hvordan gør du din arbejds-

plads attraktiv  for dem? 

Læs mere her. 

Institutchef Heidi Have —
Sundhedsuddannelser UC 

Syd. Heidi Have faciliterer 

dagen og giver løbende per-

spektiver fra uddannelses-

sektoren. 

Læs mere her. 

https://www.cphbusiness.dk/om-cphbusiness/nyheder/2018/04/undersoegelse-saadan-skal-man-lede-unge-i-dag
https://dk.linkedin.com/in/annefrostcom
http://youngconsult.dk/
https://www.ucsyd.dk/medarbejdere/heidi-have-hhav


Målgruppe: Ledere og nøglemedarbejdere på det kommunale sundhedsområde og so-

cialområdet i kommuner og regioner - og andre interesserede 
 

Pris: 500 kr. pr. person 
 

Tilmelding:  Ansat i kommune – tilmeld via: https://rsd.plan2learn.dk/dl.aspx?
xmg=8ca1a226-6655-4fbb-b616-599bd0972dfb&r=KursusValg.aspx?id=67887   

senest 1. oktober 2019 

  8.30 Tjek ind og morgenkaffe 

  9.00 ”Hvem er den næste generation?” - hvilke krav stiller de og hvil-
ket potentiale er der i dem for din arbejdsplads ? 

V. Mikkel Sandal Hansen 

  10.00 ”Nye veje til rekruttering” - hør om Odense Kommunes fokuse-
rede indsats i forhold til rekruttering 

  10.15 Pause 

  10.45 ”Ledelse af unge” - hvilke nye krav stiller det til ledere at lede 
den næste generation på arbejdsmarkedet? 

V. Karen Rasmussen 

  11.45 Frokost 

  12.45 ”En synlig og attraktiv arbejdsplads”  - hvordan bruger du de so-
ciale medier til at gøre din arbejdsplads mere synlig og attraktiv?  

V. Anne Frost 

  13.45 Sociale medier ændrer rekrutteringsprocesser  - hør om Region 
Syddanmarks konkrete rekrutteringserfaringer 

  14.00 Tak for i dag 

https://rsd.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=8ca1a226-6655-4fbb-b616-599bd0972dfb&r=KursusValg.aspx?id=67887
https://rsd.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=8ca1a226-6655-4fbb-b616-599bd0972dfb&r=KursusValg.aspx?id=67887

