
INVITATION
- til åbningen af RummeligUge i Silkeborg

Du, din partner og dine ledere inviteres til en 
inspirerende aften med foredrag, musik og god mad

Formålet med RummeligUge, er at synliggøre værdien af fleksibel arbejdskraft for virksomhederne i Silkeborg kommune. Vi kan alle ende i en situation hvor 
kroppen siger  fra overfor den klassiske 37 timers arbejdsuge, men det betyder ikke at kompetencerne eller lysten til at arbejde er væk. 

Vores mål er at vise dig og din virksomhed, hvilken værdi 1 times arbejde om ugen kan skabe i din virksomhed, samt synliggøre den kæmpe værdi, det ska-
ber for de mennesker som brænder for at komme med på holdet (arbejdsmarkedet).

TIRSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2019 KL. 17.00-21.30 | ARENA MIDT | HASSELVEJ 15 | 8620 KJELLERUP 

PROGRAM FOR EN INSPIRERENDE OG GIVENDE AFTEN
KOM I GOD TID OG HILS PÅ DE ANDRE 
• Dørene åbner for netværk kl. 16.30
• Velkomst ved Borgmester Steen Vindum og konferencier Hans Krabbe, MJA
• Oplæg ved Dir. Torben Vilsgaard, ErhvervSilkeborg og formand Viggo Thinggaard, LO Silkeborg-Favrskov 
• Den gode historie om en borger - nu med job i en lokal virksomhed 
•”De gode argumenter for socialt ansvar” v. Peter Nørgaard, Code of Care Danmark
• Lækker tapas  - glæd dig
• Dialog ved bordene - ”Hvad skal der til - for at flere mennesker inkluderes i vores virksomheder?”
 • Social Showtime - ”Et liv på kanten af småt brændbart.”  Steffen Brandt giver os - 
  og tiden et kærligt ord med på vejen. ” PS. det risikerer at blive  morsomt
• Opsamling og tak for i aften - ved Borgmester Steen Vindum, Peter Nørgaard og Hans Krabbe

Skynd dig at reservere plads til din partner, ledere, bestyrelse, medarbejdere, kompagnon.

Deltagelse er gratis - tilmelding - klik her
Har du spørgsmål til arrangementet kontakt: Jobcenter Erhverv 8970 5757

- eller via erhvervsilkeborg.dk/arrangementer

Code of Care handler  
om at care sig for andre.

Direktør Peter Nørgaard
“

SOCIALT ANSVAR ER ET FÆLLES ANSVAR

Hvis mennesket ikke passer  
til systemet - blir’ det værst  
for mennesket.
Citat: Steffen Brandt

“

https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?awb=iequqakiaeomaeimqaigmiqagoc

