Medarbejdersamtaler

Bedre
medarbejdere
– bedre
virksomheder

Middelfart Erhvervscenter arbejder for vækst i både eksisterende og nye virksomheder i Middelfart Kommune. Igennem
Middelfart Erhvervscenter får du adgang til en bred vifte af
serviceydelser, netværk og relevant viden, og vi arbejder på
mange forskellige områder for at fastholde og fremme udviklingen i det lokale erhvervsliv.
I en tid hvor mange af kommunens virksomheder har udfordringer omkring tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret
arbejdskraft, ønsker vi med dette projekt at sætte fokus på
udvikling af virksomhedens ressourcer.

Regler for
ansættelse og
opsigelser

DEN UROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Introduktion
af nye
medarbejdere

Vil du vide mere?
Kontakt erhvervskonsulent Tina Eisenhardt,
Middelfart Erhvervscenter.
E-mail: te@middelfart-erhverv.dk
eller tlf.: 64 41 40 60

COPSØ A/S

Personalepolitik

Systematisk medarbejderudvikling
og personalepleje øger konkurrenceevnen og virksomhedens
manøvremuligheder
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JobInVest er specialister i personaleudvikling
og karriereskift. Se mere på www.jobinvest.dk

Opret en HR funktion og få styr
på virksomhedens kapaciteter

Kan du undvære en medarbejder
i en uge?

Med flere ansatte bliver det på et tidspunkt hensigtsmæssigt
at samle personaleopgaverne hos én person.

Så kan du også få adgang
til nye værktøjer!

Udnævnelse af en medarbejder, der arbejder fuld- eller deltids
med HR, giver fordele i form af overblik og muligheder for indsats på en række områder, der kan være med til at fastholde
og udvikle medarbejdere.
Sidegevinsten vil vise sig ved mere tilfredse medarbejdere og
øget konkurrenceevne.

Kom i gang ganske gratis!
Middelfart Erhvervscenter har i samarbejde med JobInVest A/S
fået bevilget EU-midler fra Region Syddanmark til at gennemføre et uddannelsesforløb for personer, der beskæftiger sig
med HR-relaterede opgaver fra små og mellemstore virksomheder (SMV) i Middelfart Kommune.

Din medarbejder vil gennem deltagelse i projektet blive klædt
på til at varetage diverse funktioner indenfor HR-området.
Der tilbydes minimum 8 uddannelsesdage, indeholdende bl.a.
disse emner:
■
■
■
■
■

Alle virksomheder i Middelfart Kommune, der opfylder definitionen som SMV, har mulighed for at deltage med en eller flere
personer.

Fastholdelse
Rekruttering

Små og mellemstore virksomheder (SMV) defineres som selvstændige virksomheder, der beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio.
EUR eller en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. EUR.
Projektet er en udstrakt hånd til små og mellemstore virksomheder, der ønsker at øge konkurrenceevnen og virksomhedens
manøvremuligheder gennem systematisk medarbejderudvikling
og personalepleje.

■
■
■
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Efter behov vil der tages andre relevante emner op.
Undervisningen gennemføres af erfarne undervisere fra
JobInVest A/S, Erhvervsakademi Vest, Tietgenskolen, samt
HR-medarbejdere fra toneangivende virksomheder i regionen.
Undervisningen er praktisk orienteret og giver din medarbejder konkrete værktøjer til at løse opgaven som HR-ansvarlig.
Samtidig får din medarbejder adgang til netværk med andre
HR-medarbejdere.

Efteruddannelse

er en forkortelse af Human Resources
– »menneskelige ressourcer«.
En HR-medarbejder beskæftiger sig typisk med rekruttering,
fastholdelse og afskedigelse af medarbejdere.
HR-medarbejderen kan også være behjælpelig med
udarbejdelse af personalepolitik og firmaets indsats i forhold
til medarbejderudvikling.

HR

Medarbejderudvikling

Som en del af forløbet vil din medarbejder arbejde videre
med et pilotprojekt, hvor et valgfrit emne vil blive implementeret i din virksomhed. Her vil du kunne trække på hjælp fra
Middelfart Erhvervscenter, erfarne konsulenter fra JobInVest,
samt specialister tilknyttet projektet.

