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Uddannelses- og erhvervskonference

DYGTIGE MEDARBEJDERE 
TIL FREMTIDENS VIRKSOMHEDER

22. januar 2020 kl. 15-19
Grønnegades Kaserne Kulturcenter, 
Ny Ridehus, Næstved 

Tilmelding: 
www.fritilmeld.dk/naestved

Arbejdsmarkedet er under pres, og 
det bliver vanskeligere og vanskeligere 
at rekruttere de rette medarbejdere i 
de kommende år. Dels fordi der bliver 
færre personer på arbejdsmarkedet, 
og dels fordi de unges uddannelsesvalg 
ikke nødvendigvis passer til arbejds-
markedets behov.

På konferencen vil oplægsholderne der-
for give bud på de krav og udfordringer, 
som virksomheder og medarbejdere 
vil stå over for i fremtiden. Erhvervsliv, 
uddannelsesinstitutioner og kommune
vil også sammen kunne diskutere
scenarier og give konkrete bud på 
løsninger, der giver værdi og har effekt 
for både den enkelte og samfundet 
som helhed. 

Det handler om fremtidig vækst og 
konkurrenceevne for virksomhederne,
og om at kunne tilbyde de unge i 
Næstved rammer for et godt fritids- 
og arbejdsliv, så de vælger Næstved 
positivt til. 

Hvordan uddanner vi 
medarbejdere til et 
fremtidigt arbejdsmarked, 
som vi endnu ikke kender? 

Hvordan sikrer vi
kvalificeret arbejdskraft
til virksomhederne? 

Scan QR-koden og få
adgang til konference-
appen, hvor du finder
program, deltagerliste
og praktiske informationer.

Eller send en sms til 1999
med koden NK UE



PROGRAM

Uddannelses- og erhvervskonference

DYGTIGE MEDARBEJDERE 
TIL FREMTIDENS VIRKSOMHEDER

Konferencier Rasmus Holst-Sørensen, 
Direktør, Næstved Erhverv a/s.

15.00-15.10 Velkomst 
Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune.

15.10-15.50 Set fra helikopteren
Om at forudsige fremtiden og skabe sig nye muligheder. 
Hvad skal man kunne som virksomhed og medarbejder?
Vincent Hendricks, Professor i formel filosofi ved
Københavns Universitet og leder af Center for Information
og Boblestudier samme sted.

15.50-16.50 Det lokale perspektiv
Hvordan forbereder uddannelserne sig på fremtiden?
Hvad kan virksomhederne selv gøre for at sikre sig 
den rette arbejdskraft?
Michael Kaas, Direktør ZBC og Nina Groes, Stifter af
Foreningen Divérs, der arbejder for større mangfoldighed
på arbejdsmarkedet.

16.50-17.00 Pause

17.00-17.30 Hvordan arbejder man med scenarier?
Peter Hesseldahl, Fremtidsforsker og 
Mandag Morgens redaktør for digital omstilling.

17.30-17.45 Næstved scenarier ved bordene

17.45-18.00 Opsamling på lokale scenarier

18.00 Tak for i dag
Rasmus Holst-Sørensen, Direktør Næstved Erhverv a/s.

18.00-19.00 Stående souper og netværks-snak
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