
Ansøgning om bevilling fra Gribskov Erhvervscenter A/S til afholdelse af: 

Industridag med åbent hus

Ovenstående projekt er et produkt af forårets Erhvervskonference, hvor en formaliseret besøgsdag 
på kommunens industrivirksomheder blev diskuteret og vandt god tilslutning i Industri-
workshoppen.
Kommunens industrivirksomheder har et behov for at være kendt og vise sig frem over for nutidige 
og fremtidige arbejdstagere, både hvad angår ufaglært, faglært og funktionærmæssig arbejdskraft, 
hvilket giver mulighed for mere lokal rekruttering og således også bedre fastholdelse af 
medarbejdere og borgere i kommunen.
For at dække et bredt spektrum af besøgsvirksomheder – både branchemæssigt som geografisk i 
kommunen - og relevante besøgspartnere, skal ’åbent hus’ diskuteres med en lang række 
virksomhedsejere og mulige rekrutteringskanaler dækkende studerende ved gymnasium, 
ungdomsuddannelser, produktionsskole samt VEU og Jobcentret for at nævne et udsnit.
Gribskov Erhvervscenter A/S vil være projektleder og varetage både rekruttering af og aftaler 
virksomheder, uddannelsessteder og Jobcenter, udarbejde annoncer samt koordinere og deltage i 
arrangementerne. Herudover vil der blive foretaget en konkret eftervurdering, hvor virksomheder 
og besøgspartnere fastholdes på deres intention om at skabe en varig forbindelse til brug for at 
skabe og fastholde ’lokal beskæftigelse til lokale’.

Ved godkendelse af nærværende ansøgning vil arbejdet med at identificere relevante virksomheder 
og besøgspartnere kunne begynde, hvorimod selve besøgsdagene forventes afholdt primo 2016.

Gribskov Erhvervscenter, 21 september 2015

  Budget: Industridag med åbent hus
- Identifikation af, møde med, bekræftelse fra 10 virksomheder   *50 GEC timer 20.000

- Kontakt til produktionsskole, gymnasium, VEU, Jobcenter m.fl.,   25 GEC timer 10.000 
               Ideer, aftaler om samarbejdets form og gensidige indsatser

- Udarbejdelse af program, annoncemateriale og PR aktivitet 15 GEC timer    6.000

- 4 (mindre, større) annoncer i lokalpressen 20.000

- Leje af 2 stk bus med chauffør, hver ca. 5 besøg i forskellige byer (a 6.000) 12.000

- Evt. tilskud til forplejning ude på virksomhederne, i bus m.v.   6.000 

- Koordinering af og deltagelse i besøgsdagen, anden praktik           30 GEC timer   12.000

- Opfølgning og sikring af fortsatte kontakter mellem 15 GEC timer   6.000
Produktionsskole, VEU, gymnasium, VEU, Jobcenter
og de besøgte virksomheder samt afsluttende vurdering 

             Samlet beløb Industridag med åbent hus                          92.000 DKK

               *GEC timer 300-550, gennemsnit 400,-


