
Medarbejderguldet
Nu, i morgen, i fremtiden

- stil dig selv et par vigtige spørgsmål om arbejdet med kvalificeret arbejdskraft i din virksomhed
og få overblik over dine nuværende og kommende udfordringer. 



Kvalificeret arbejdskraft
Har du de medarbejdere, du skal bruge?

I dag? I morgen? I fremtiden?

Mange virksomheder oplever problemer med at tiltrække og fastholde de medarbejdere, de har brug for. Måske har du medarbejdere, der snart forlader 
arbejdsmarkedet, du oplever ændrede krav til kompetencer eller er din virksomhed i vækst? Her er en række spørgsmål, der kan hjælpe dig med at få 
fokus på kvalificeret arbejdskraft. 



FAKTA
Med fokus på at tiltrække og fastholde de kloge hoveder og hænder, står du stærkere på markedet og kan fremtidssikre din virksomhed. 
På hjemmesiden www.k2employ.dk og www.k2employ.de finder du uddybende materiale til spørgsmålene.

Hvem er dine medarbejdere om en måned, om et år om tre år? 

Hvorfor skal en medarbejder vælge at arbejde for dig? 

Hvorfor skal din medarbejder vælge at bosætte sig lokalt? 

Hvordan giver du nye medarbejdere en god start? 

Hvad gør du for at dine medarbejderes udvikling bliver en del af din virksomheds vækst? 

Hvad kan du gøre for at dine medarbejdere bliver? 

Hvordan kommer du i kontakt med virksomheder, der har samme udfordringer som dig?

Hvor kan jeg søge mere information til mit fokus på kvalificeret arbejdskraft? 

Din virksomhed, dine medarbejdere 
– dit levebrød



Kontakt én af følgende erhvervsorganisationer for en indledende samtale, om hvordan du 
kommer i gang med at fokusere på kvalificeret arbejdskraft i din virksomhed.

A) Esbjerg Erhvervsudvikling
 Uffe Lundgaard • ufl@eeu.dk • +45 3697 3505

B) Erhvervenes Hus Aabenraa
 Lisbeth Strange Jensen • lsj@ehaa.dk • +45 7362 2024

C) Tønder Erhvervsråd
 Pia Dyring Lassen • pil@toender.dk • +45 7492 9397

D) WFG NordFriesland
 Dagmar Jensen • d.jensen@wfgnf.de • +49 484 166 852 4

E) WFG-Rendsburg-Eckernförde
 Thorsten Liliental • t.liliental@wfgrd.de • +49 487 176 171 11

F) WiREG Flensburg/Schleswig
 Burkhard Otzen • otzen@wireg.de • +49 461 99 92 222
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Hvad gør du nu?


