
Jobcenter Erhverv og Silkeborg Kommune sætter i uge 38 fokus på rumme-
lighed på tværs af arbejdsmarkedet, og den værdi som jobskabelse og et 
godt ansættelsesmatch, giver både arbejdsgivere og jobkandidater.
Med udgangspunkt i de enkelte parters behov, arbejder vi for at lave et 
godt og solidt match mellem jer som arbejdsgiver og de jobkandidater, der 
brænder for at komme ud på arbejdsmarkedet.
Vi dedikerer uge 38 til nye tiltag på tværs af virksomheder, faglige organ-
isationer, jobcenteret og uddannelsesinstitutioner. Vi sætter fokus på den 
værdi, det giver både jer som virksomhed, der får løst en række større eller 

mindre opgaver, og jobkandidaterne, som bliver en del af arbejdsmarkedet 
og et kollegialt fællesskab.   

Her er stadig meget at hente – og netop derfor har vi Brug for hinanden!
I løbet af ugen kan du deltage i en lang række arrangementer rundt om i 
byen, som du kan læse mere om i programmet, som du finder på Jobcenter 
Erhvervs hjemmeside www.jobcentererhverv.dk. 

Vi glæder os til at møde dig! 

Brug for 
       hinanden

RUMMELIG  
UGE I 
SILKEBORG
PROGRAM
  MANDAG 17/9

Kl. 8-11 Åbningskonference hos Aqua, Vejlsøvej 55, Silkeborg

 TIRSDAG 18/9

Kl. 8-10  Branchetræf i JYSK PARK med fokus på at etablere 
lønnede timer hos små og mellemstore virksomheder 

 Der vil i løbet af dagen blive afholdt møde med oplæg 
fra de faglige organisationer herunder FOA, HK, 3F og 
Dansk Metal om at skabe et rummeligt arbejdsmarked.

Kl. 12-14.30  Iværksættermøde med Erhverv Silkeborg/G-kraft i den 
Gamle Byrådssal på Torvet 2A, Silkeborg. Tilmelding via 
ErhvervSilkeborgs hjemmeside

Kl. 16.00  BSV-arrangement med rundvisning og spisning 

Kl. 18.30  Håndboldkamp BSV mod Mors-Thy,  
hvor 400 jobkandidater er inviteret

 

 ONSDAG 19/9

 Der vil i løbet af dagen blive afholdt møde med oplæg 
fra de faglige organisationer herunder FOA, HK, 3F og 
Dansk Metal om at skabe et rummeligt arbejdsmarked.

Kl. 13-15 Eftermiddag ”Fra ord til handling” - Forebyggelsestema 
hos Dansk Sygeplejeråd 

 TORSDAG 20/9

Kl. 7-8  Morgenevent i 7 lyskryds med uddeling af rundstykker + 
budskab sammen med Assistanze

Kl. 10  Uddeling af slikposer + budskaber til butikkerne i 
gågaden  

 Der vil i løbet af dagen blive afholdt møde med oplæg 
fra de faglige organisationer herunder FOA, HK, 3F og 
Dansk Metal om at skabe et rummeligt arbejdsmarked.

Kl. 7-8.30 Rotary-møde med social dagsorden - for medlemmer.
 Eventuelt interesserede gæster kan henvende sig til 

Thomas Møller Ørum på telefon 4024 8847  

 FREDAG 21/9

 Der vil i løbet af dagen blive afholdt møde med oplæg 
fra de faglige organisationer herunder FOA, HK, 3F og 
Dansk Metal om at skabe et rummeligt arbejdsmarked.

 SØNDAG 23/9

Kl. 12.30 Eniig-loungen - 1 time med formidling om muligheden 
for at ansætte medarbejdere på få lønnede timer. 
Arrangementet er for dem, der møder op i loungen, fordi 
de har sponsorat eller årskort til SIF.

Kl. 13.45 Fodboldkamp SIF mod Nykøbing FC


