
Fokus på Roskilde som uddannelses- og arbejdsby
 
Hos Erhvervsforum vækker nyheden om, at Roskilde i 2024 skal lægge værtskab til det årlige danmarksmesterskab for
erhvervsuddannelserne, også kendt som DM i Skills, stor glæde. Erhvervsforum ser desuden DM i Skills som en kæmpe
drivkraft i at eksponere erhvervsuddannelserne på en positiv måde – som med alt sandsynlighed vil få flere unge til at se
nærmere på Roskilde som deres kommende uddannelses- og arbejdsby. 
Ét af Erhvervsforums 10 erhvervspolitiske fokusområder, der udgør rammesætningen for foreningens arbejde de kommende
år, er således også at øge antallet af faguddannede i Roskilde Kommune.
 
Du kan læse mere og finde link til den pressemeddelelse Erhvervsforum har lavet i forbindelse med offentliggørelsen af
værtskabet nedenfor. 
 
I marts sætter Zealand - Sjællands Erhvervsakademi også fokus på Roskilde som uddannelses- og arbejdsby, når de
inviterer til Karrieredag tirsdag den 21. marts. 2023 kl. 8.30-12.15. Her har virksomheder mulighed for at møde studerende
fra Zealands mange uddannelsesretninger. Karrieredagen er en god mulighed for virksomheder, der er interesseret i at
møde deres næste studentermedhjælper eller praktikant. 
 
Læs mere og tilmeld dig Karrieredagen længere nede. 
 
 
Nedenfor finder du også et uddrag af vores kommende aktiviteter, ligesom du også kan møde et af vores nye medlemmer. 
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETSKALENDER

 

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


NETVÆRKSMØDE
'Tænk jura og IT ind i kundeoplevelsen – Hos Ampleo'

Onsdag den 8. februar 2023  kl. 14.45 – 17.00
 

Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRKSMØDE HOS AMPLEO

 

NETVÆRKSMØDE
'Netværk for soloselvstændige – februar'

Mandag den 27. februar 2023  kl. 08.15 – 10.00
 

Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRK FOR SOLOSELVSTÆNDIGE - FEBRUAR

 

https://erhvervsforum.biz/event/netvaerksmoede-hos-ampleo-taenk-jura-og-it-ind-i-kundeoplevelsen/
https://erhvervsforum.biz/event/netvaerk-for-soloselvstaendige-februar/


 

Flere forbilleder for Roskildes unge faguddannede
 
Tidligere på ugen blev det offentliggjort, at Roskilde bliver vært for danmarksmesterskaberne i håndværk – også kaldet DM i
Skills næste år. Det betyder at over 300 deltagere og flere end 60.000 gæster kommer til Roskilde Kongrescenter i april
2024.
 
Hos Erhvervsforum Roskilde vækker det stor glæde, at Roskilde kan se frem til at lægge værtskab til det årlige
danmarksmesterskab for erhvervsuddannelserne. 
 
"Det er kæmpestort for Roskilde, at vi får DM i Skills til byen næste år. Vi har mange erhvervsuddannelser i kommunen der
udmærker sig på deres høje kvalitet, og DM i Skills er en begivenhed, der virkelig giver uddannelsesstederne mulighed for at
skinne lys på deres udbud” fortæller Martin Sattrup Christensen, direktør for Erhvervsforum Roskilde. 
 
Erhvervsforum har gennem en længere periode arbejdet på at øge antallet af faguddannede i Roskilde Kommune, og
fremlagde til generalforsamlingen i 2022 også fokuspunktet som ét af 10 erhvervspolitiske områder, der vil udgøre
rammesætningen for foreningens arbejde de kommende år. 
 
DM i Skills er en kæmpe drivkraft i at eksponere erhvervsuddannelserne på en positiv måde, ligesom det også giver
mulighed for at sætte fokus på Roskilde Kommune som fremtidig arbejdsplads. Erhvervsforum opfordrer derfor til, at der
arbejdes på en fælles handleplan for mesterskabet, så erhvervslivet og de arbejdsmuligheder der er i Roskilde synliggøres,
så flere vælger at uddanne sig- og arbejde i kommunen. 
 
Læs Erhvervsforums pressemeddelelse om det kommende værtskab: HER

 

https://erhvervsforum.biz/erhvervsforum-dm-i-skills-kan-skabe-flere-forbilleder-for-roskildes-unge-faguddannede/


Mød din kommende medarbejder eller praktikant 
 
Har din virksomhed overvejet at ansætte en studentermedhjælper eller en praktikant? - Så kom med når Zealand inviterer til
Karrieredag tirsdag den 21. marts. 2023 kl. 8.30-12.15. 
 
På dagen vil der være mulighed for at netværke med alle de studerende, tale om hvad I kan tilbyde, og hvad en stilling som
ansat eller praktikant kræver hos jer. Måske I endda møder lige præcis de kandidater I søger. 
 
Det er gratis at deltage, og du vil kunne møde studerende fra både erhvervsakademiuddannelserne, bl.a. Datamatiker,
Logstikøkonom og Serviceøkonom m.m., samt studerende fra professionsuddannelserne herunder Leisure Management,
International Handel & Markedsføring, Digital Konceptudvikling og Webudvikling.

Der vil være både danske og internationale studerende – dog primært danske.
 
Læs mere og tilmeld dig her: Karrieredag 2023
 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

kornerupdesign - din freelance grafiker 
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem kornerupdesign!
 
Hos kornerupdesign får du kompetent og pålidelig grafisk freelancehjælp og totalløsninger til virksomheder, der har behov for
at få løst deres grafiske opgaver til en fornuftig pris, uden at skulle give sig i kast med et stort reklamebureau.
 
Som grafiker har Dorthe Kornerup mere end 20 års erfaring med logodesign og layout af blandt andet borchurer, foldere,
årsrapporter, flyers, annoncer, magasiner, bannere, plakater, emballager, messestande, illustrationer og meget mere.

https://corolab.dk/kalender/karrieredag/


 
Hos kornerupdesign løses dine opgaver fra idé til tryk - på timebasis eller til aftalt fast pris. 
 
Se og læs mere på www.dinfreelancegrafiker.dk. Du kan også kontakte kornerupdesign på tlf. 26 71 79 91 eller mail
dk@kornerupdesign.dk, hvis du har en grafisk opgave, der skal løses.

 

Erhvervsforum Roskilde
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