Kvalificeret arbejdskraft med fokus på kvalitet og
måleteknologi / produktion og industri.
Onsdag den 22.05 2019 inviterer MTS Randers A/S og Byg Oven På
kampagnen indenfor til et spændende møde om, hvordan vi ved hjælp af
efter- og videreuddannelse udvikler kvalificeret arbejdskraft til industri
og produktion.
BYG OVEN PÅ - fagmoduler til faglærte

Byg nye kompetencer oven på din faglighed og vær med
til at sikre din og din virksomheds fremtid!

Tid:
Onsdag d. 22. Maj 2019
kl. 16.00 – 18.00

Mødet handler om, hvordan virksomheder og ansatte kan bruge målrettet eftervidereuddannelse, så kvalifikationerne hele tiden er up to date med udvikling og behov i
brancher og virksomheder.

Der vil være kaffe og kage/frugt

Netop de nye tekniske- og produktionsrettede akademimoduler er beregnet til, at
medarbejdere kan 'bygge oven på' deres faglighed og fx. videreuddanne sig på deltid, og
stadig passe sit arbejde.
Mødet er for alle interesserede medarbejdere, tillidsrepræsentanter, ledere og chefer. Så
kom og vær med og få inspiration til at sikre såvel din egen som din virksomheds
fremtid!
Kl. 16.00

 Velkomst v/ BYG OVEN PÅ
 Præsentation af MTS Randers
 Derfor prioriterer vi uddannelse og træning, hvad har vi brug
for i fremtiden?
v/ Direktør Jørgen Nielsen

Kl. 16.25

 Præsentation af AU uddannelserne med fokus på uddannelsen i
”Kvalitet og måleteknologi”

Sted:
Den Jyske Haandværkerskole
Ellemose 25
8370 Hadsten
Tilmelding:
Deltagelse er gratis
Pladserne tildeles efter først-til-mølle
Tilmelding via Nemtilmeld på link: her *
senest mandag den 13. maj 2019
Kontakt:
Vil du vide mere om arrangementet, eller har
spm. kan du kontakte uddannelseskonsulent
Marie-Louise Bredvig, BYG OVEN PÅ
mlbr@bygovenpaa.dk
mob: 2133 6012
www.bygovenpaa.dk
Benyt dig af denne enestående mulighed for at få
indblik i og mere viden om fremtidens
kvalifikationskrav inden for kvalitet og
måleteknologi.
Vi glæder os til at se dig!

 Uddannelse der virker! Se, hvordan medarbejdere og
virksomheder kan ’bygge oven på’ med fagmoduler for faglærte
v/ Dorte Pedersen, Uddannelseschef, Erhvervsakademi Aarhus og
Frederik Bundgaard Bjørn, Chefkonsulent, Erhvervsakademi Dania

Kl. 17.00

 Hvordan kommer du i gang?
v/Uddannelsespolitisk chefkonsulent Birgitte Grum-Schwensen,
Teknisk Landsforbund og forbundssekretær Hanna Lindstrøm,
Dansk El-Forbund

Kl. 17.45

Spørgsmål og dialog

Kl. 18.00

Tak for i dag

* https://bygovenpaa.nemtilmeld.dk/16/
Alle deltagere på mødet vil modtage en BYG OVEN
PÅ goodiebag

