Kompetencemesse målrettet Robot/automation og IT
Hvornår: Onsdag d. 19. juni kl. 13-16
Vært: KMD Odense, Niels Bohrs Alle 185
Konferencier på dagen: Nikolaj Sonne
Nikolaj Sonne er en af Danmarks førende IT-eksperter med skarpe holdninger og kommentarer til
teknologi, trends og udvikling. Nikolaj Sonne er
uddannet journalist og har arbejdet på Danmarks
Radio, hvor han fra 2009 til 2018 var vært på techprogrammet ”So ein Ding”.

Hvilke kompetencer mangler inden for robot, automation og IT?

Messen vil tage udgangspunkt i de enkelte uddannelsesinstitutioners tilbud, hvor du vil få
mulighed for at gå i tæt dialog og direkte sparring om ønsker og behov. Kan
uddannelsesinstitionernes produkter dække behovet for opkvalificering og kan de medvirke til
rekruttering i din virksomhed eller er der behov for nytænkning? Deltag og få direkte
indflydelse på uddannelsesinstitutionernes efter- og videreuddannelsestilbud.
Fyns fire største uddannelsesinstitutioner, Arbejdsmarkedskontor Syd, Technology
Denmark, Odense Robotics, Fyns Maritime klynge og IT-Branchen Fyn stiller sammen
skarpt på manglen på kvalificeret arbejdskraft inden for robot-, automations- og ITerhvervene: Hvilke kvalifikationer skal medarbejderne have i dag, og hvilke opkvalificeringsog efter- og videreuddannelsesmuligheder skal der fokuseres på fremover?
13.00-13.30 Velkomst og kick-off v. Nikolaj Sonne
13.30-15.30 Start på workshops – 4 pitch-runder á 25 minutter – pause efter anden runde
- AMU-Fyn: Basale IT- og digitaliseringskompetencer læs mere
- SDE: Lærlinge og opkvalificering af faglærte til IT og Robot/Automation læs mere
- UCL: Enkeltfag og fagpakker til teknisk faglærte fra Akademiuddannelserne i IT læs
mere og Automation og Drift læs mere
- UCL: Erhvervsakademiske uddannelser som automationsteknolog, it-teknolog og
datamatiker
- IT Vest: Master i IT – Langtidsholdbar viden til IT-specialister læs mere
- SDU: IT Fast Track i Data Science læs mere
- SDU: Rekruttering og kompetenceløft via erhvervskandidater og deltidsuddannelser
læs mere
- SDU: Kompetenceløft gennem kurser og kortere forløb læs mere

15.30-16.00 Opsamling på dagen og de næste skridt videre

Tilmeld dig her
OBS! Der er et loft på 150 pladser, så det er først til mølle.

