
Kompetencer til tiden

29. november 2019





Koncerntal

https://youtu.be/e2cuZ1jKq8A


Profilfilm

https://youtu.be/BQct-jWbwS4




Uddannelse og udvikling

AMU – OBU – FVU -EGU/IGU Ufaglært 
EUD 

Faglært

Formand

Formandsaspirantuddannelse 

Grundlæggende lederuddannelse 

Projekt-/ Karriereveje - individuelt 

entrepriseleder 



Karriereveje 

Studerende/praktikaftale Studiejob 

Fast job 

Projektingeniør/entrepriseleder 

Projektchef 

Afdelingschef 

Projektvejen 

Ledelsesvejen 

Specialistvejen 

Karrierevejen 



Eksterne -samarbejdspartnere



  

 

  

   

      
    

    
        

  

     
      

   

Elever/mentorordning

Formål 
Som et led i at skabe en fælles kultur og få skabt ensartet struktur 
omkring uddannelse af elever i Arkil, er der lavet en mentorordning. 
• Mentorordningen skal medvirke til, at der sættes fokus på 

uddannelsen, og at der skabes et struktureret og godt samarbejde 
mellem eleven, virksomheden og skolen. 

• Mentorordningen skal sikre, at der er fokus på eleven ude på 
arbejdspladsen, og skal give eleven en kontaktperson, som eleven er 
tryg ved at omgås i det daglige 

Trods udfordringer med ord- og talblindhed 

har Mads Bak fået god støtte til at gennemføre 

sin uddannelse som anlægsstruktør hos Arkil. 

En særlig mentorordning blev hovedingrediensen. 



Casper - Anlægsstruktør



Kasper - Bygningsstruktør



 Esben - Maskinføreruddannelsen



Lasse – EUX-elev



Ingeniør- og konstruktørpraktikanter



 

 

  

   

    

   

 

 

 
       

  
  

CSR – Veteraner og flere kvinder til branchen

Ministerbesøg: 

Ny veteranforening i Arkil vækker opsigt i 

Forsvarsministeriet 

Forsvarsminister Trine Bramsen besøgte i 

denne uge Arkils afdeling i Greve. Baggrunden 

er, at Arkil har taget initiativ til en ny forening 

målrettet medarbejdere, der har gjort tjeneste i 

forsvaret. Et initiativ, der har vakt genlyd. 

Arkils Hæderspris 
Går til faglærer Nana Holm Kristiansen, som 
med sin indsats har mangedoblet antallet af 
kvindelige struktørelever på Learnmark Horsens 



    
  

       
        

   

    
   

    
  

 

  

     

 

CSR

November 2019 CSR-mærke i Tønder kommune 

Anerkendelsen går til Arkil i Tønder for deres store 

indsats med at få borgere på kanten af arbejds

markedet afprøvet og indsluset 

Maj 2019 
Tirsdag aften modtog Arkil A/S Drop-In Prisen 2019 
af Aalborg Kommune. 

Det var med megen stolthed, at Arkil A/S tirsdag aften tog i 
mod Drop-In Prisen 2019, som blev uddelt ved Aalborg 
Håndværkerforenings årlige legatuddeling i Byrådssalen i 
Aalborg. 
Prisen uddeles en gang årligt til en virksomhed, der har ydet 
en særlig indsats og påtaget sig et socialt ansvar for at 
hjælpe mennesker, der har svært ved at finde fodfæste på 
arbejdsmarkedet til en aktiv tilværelse med job. 



Særlige projekter





Link 

Link 

http://arkil-elev.dk/
http://facebook.com/arkilelever





