"Meget engageret og
nærværende foredrag om
det fremtidige arbejdsmarked og nutidens unge.
Gav anledning til mange
refleksioner. Anne-Marie
Dahl har stor viden om
emnet og en god
indlevelsesevne i forhold
til sit publikum."
Peter Wagner,
Dansk Byggeri

Employer branding: Sådan tiltrækker
og fastholder I den unge arbejdskraft
Foredrag v. Anne Marie Dahl

Der bliver rift om fremtidens kvalificerede arbejdskraft. Så hvordan gør du din
virksomhed attraktiv overfor en kommende elev eller ny medarbejder? Det kan du få
et rigtig godt bud på sammen med et rundstykke den 8. november, da vi har inviteret
en af landets mest populære foredragsholdere og forfattere om emnet Anne Marie
Dahl.
Klokken 7.30: Ankomst og morgenmad
Klokken 7.45: Velkommen og præsentation af uddannelser og elever fra Frederikshavn
		
Handelsskole ved direktør Brian Andersson
Klokken 8.00: Niels Bay Christensen, erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord, om lokal arbejdskraft
Klokken 8.10: Foredrag ved Anne-Marie Dahl, forfatter og fremtidsforsker i megatrends
Unge, der gerne vil have jobbet, men nægter at arkivere. Unge, der ikke kan aflevere projekt, fordi de
har et sygt kæledyr. Unge, der zapper videre, når det begynder at blive kedeligt. Historierne rundt omkring fra uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser tegner et billede af en generation, der vil det hele,
men ikke hvad som helst. Popstars-generationen er opvokset i en individualistisk tid med ufattelig mange drømmebilleder i medierne og et overflødighedshorn af muligheder og valg omkring forbrug, rejser
og tv-kanaler. De forventer selv at kunne sætte scenen, også når de indtager ungdomsuddannelserne.
Hvordan motiverer vi en krævende, selviscenesat, zappende popstars-generation, der måske indimellem også bliver blæst af alle de valg. Og hvad skal der til for at fastholde dem i ungdomsuddannelserne
og på arbejdspladserne i fremtiden?
Klokken 9.45: Afrunding og tak for i dag
TILMELDING
https://erhvervshusnord.nemtilmeld.dk/272/
Tilmeldinsfrist: 05.11.22

PRAKTISK INFO
Sted: Frederikshavn Handelsskole, Kirkegade 9
Tid: 7.30 - 9.45
Parkering: Der er gratis parkering ved skolen.
Husk at indtaste bilens registreringsnr. på ipad i
vores foyer.
Spørgsmål til: 27 10 01 66 / peab@fhavnhs.dk
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