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Advisory board
Ledigheden er stærkt faldende, og alligevel står en
gruppe af borgere uden for arbejdsmarkedet.
Vi har brug for alle hænder for at kunne imødegå
virksomhedernes rekrutteringsudfordringer. Og derfor
har vi brug for hinanden i Silkeborg.
Vi skal spille hinanden stærke. Vi har derfor skabt et
advisory board, som består af Silkeborg-virksomheder.
Du og din virksomhed er inviteret og særligt udvalgt til
dette advisory board, som blandt andet skal sparre med
folk fra Jobcenter Silkeborg.
I advisory board’et vil vi løbende udfordre os selv. Den
første konkrete udfordring, vi tager hul på, er at skaffe
50 nye jobs til enten kontanthjælpsmodtagere eller
fleksjobbere.
Du skal som virksomhedsejer naturligvis ikke skaffe disse
jobs. Du skal slet ikke ind i ”maskinrummet”, men du
skal være sparringspartner og komme med alle de gode
idéer, du helt sikkert brænder inde med.
Via vores advisory board får vi styrket sammenholdet og
erfaringsudvekslingen mellem Silkeborgs virksomheder,
vi får et stærkere jobcenter og samarbejdet mellem
virksomheder og jobcenter bliver mere effektivt.
Når vi skaber flere jobs, løfter det samfundsøkonomien.
Men det giver også arbejdstager en usigelig glæde – en
glæde, som i den grad også smitter af på arbejdsgiver.

Hvad kræver det af dig?
Du bestemmer selv omfanget af din indsats. Du bliver
ikke stillet en opgave, men må gerne tage en opgave.
Der vil være cirka fire årlige møder.
Vi håber meget, at du som virksomhedsejer har lyst til at
bidrage med din erfaring.

Fem gode grunde til at være med
i vores advisory board
1. Du hjælper virksomheder i gang med nye
samarbejder
2. Du oplever et plus på den personlige bundlinje: Det
er en stor tilfredsstillelse at hjælpe andre i job
3. Du styrker jeres image og konkurrenceevne;
social ansvarlighed har betydning for nye
samarbejdspartnere, investorer, lokalsamfund og
medarbejdere

4. Du giver medarbejdere på lokale virksomheder
mulighed for at udtrykke socialt engagement på
arbejdspladsen
5. Du styrker sammenholdet blandt Silkeborgs virk
somheder, når I står sammen om at tage ansvar
for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

