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Nye muligheder for rekrutte-
ring gennem opkvalificerings-
forløb – ’Vejviser til JOB-VEU 
modellen 

 

 

Rådet bidrager gennem sit arbejde med positivlisten for online-kurser til at ledige kandidater kan opkvalifice-
res inden for brancher med gode jobmuligheder samt synliggørelse af efteruddannelsesmuligheder for be-
skæftigede. Med VEU-indsatsen ønsker RAR Østjylland, at motivere virksomheder til at overveje opkvalifice-
ring i stedet for afskedigelser. Efteruddannelse giver samtidig virksomheder muligheder for at arbejde strate-
gisk med deres kompetenceprofil, og herved både fastholder dygtige medarbejdere, og stå stærkere på ar-
bejdsmarkedet i fremtiden. Én af de virksomheder er Nuuday/Yousee, hvis medarbejdere vurderer udvikling 
og uddannelse som en klar årsag til at blive længe i jobbet.  
”Hos Yousee har vi et strategisk fokus på kompetenceudvikling. Blot i Corona-tiden har vi gennemført 4 aka-
demimoduler med 75 medarbejdere, som er planlagt fra virksomhedens side. Derudover har mange medar-
bejdere deltaget i enkelte moduler efter eget ønske via vores egen kompetencefond. Det er kompetencegi-
vende at de læser akademimoduler, samtidigt med at medarbejderne senere kan bygge videre herpå. Det er 
en gevinst for os som virksomhed. Vi har allerede set en ændring i medarbejderomsætningen som følge af 
vores strategisk fokus på opkvalificering,” udtaler HR Business Partner Hanne Obling, Nuuday/Yousee. 
 
Udover udfordringer med høj medarbejderomsætning har coronakrisen også presset flere brancher, som også 
må tænke alternativt. Hotel- og konferencebranchen er en af de brancher, som er hårdest presset lige nu. 
Mens virksomhedsledelserne krisehåndterer og gennemtænker scenarier, findes der også medarbejdere og 
ledere, som tænker: Hvad kan vi gøre for at ruste os til den nye virkelighed?  
En af dem er receptionschef Jeanette Hansen, fra Hindsgavl Slot. Hun faldt over et online efteruddannelses-
forløb ved Erhvervsakademi Aarhus, hvor hun hurtigt kunne se, at det kunne give nye værktøjer til dialogen 
med deres gæster i den kommende tid. Og kort efter var hele 8 kolleger med ombord på akademimodul i 
salgspsykologi og salg, der startede online i maj måned og bliver afsluttet fysisk i juni (billedet).  
”I Hotel- og konferencebranchen har det stået helt stille pga. Covid-19, så som alternativ til, at medarbejderne 
skulle være hjemsendte, øjnene vi en chance, for at klæde dem bedre på med nye kompetencer og mulighed 
for, at de kan få et ’fælles sprog’, så medarbejderne er klar til den nye dagligdag,” udtaler Trine Bang Skou-
Nielsen, Salgsdirektør hos Hindsgavl Slot.   
 
Formanden for RAR Østjylland, Jakob Wätjen, ser positivt på, at virksomheder vælger at bruge kompetence-
udvikling strategisk: ”Det er vigtigt at understøtte, at virksomhederne har den kvalificerede arbejdskraft de 
har brug for. RAR Østjylland bidrager hertil gennem vores store VEU arbejde og mulighederne for opkvalifice-
ring gennem positivlisten for den regionale uddannelsespulje, hvor det nu i endnu højere grad er muligt for 
virksomheder at opkvalicere deres medarbejder – også online, udtaler formanden for RAR Østjylland. 
Læs hele artikeln på RAR Østjyllands hjemmeside: https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/nyheder/  
 

 

Oprustning til den nye virkelighed                                                      
 – strategisk kompetenceudvikling i corona-tider 

   
  

STAR har i samarbejde med arbejds-
markedets parter udarbejdet en pjece, 
der præsenterer Job-VEU modellen og 
de muligheder, samarbejdet med ar-
bejdsmarkedets parter om partsafkla-
rede forløb giver. Vejviseren er udvik-
let som led i at formidle de Regionale 
Arbejdsmarkedsråds VEU-indsats. Den 
forklarer RAR’s opgave med at sikre 
bedre koordination og aktørsamar-
bejde om voksen- og efteruddannel-
sesindsatsen for at skabe et bedre 
match på arbejdsmarkedet. Pjecen er 
snarligt klar til offentliggørelse. Hold 
dig opdateret på RAR Østjyllands hjem-
meside. 

Under Covid-19 krisen er der udarbej-
det en særlig pjece der fokuserer speci-
fikt på mulighederne for at benytte 
Job-VEU modellen som ramme om at 
udvikle partsafklarede forløb og bran-
che-pakker baseret på on-line opkvali-
ficering. Pjecen kan findes her: 
https://www.ft.dk/samling/20191/spo-
ergs-
maal/s835/svar/1649713/2176231.pdf  
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www.rar-bm.dk/rar-oestjylland 7222 3600 | amkmidt-nord@star.dk 

Kontakt 
RAR Sekretariatet  
Arbejdsmarkedskontor Midt Nord, Nybrogade 16 
9000 Aalborg | Telefon 7222 3600 
E-mail: amk-midtnord@star.dk 
Få flere oplysninger hos 
Arbejdsmarkedsdirektør Anders Stryhn ands@star.dk 
Arbejdsmarkedschef Henrik Christensen, hec@star.dk 
Fuldmægtig Kristoffer Brix Andersson krba@star.dk 

 
 

 

Formand Jakob B. Wätjen, DA  
Telefon: 8722 5511 
E-mail: e-mail: jbw@fvc.dk  
1. næstformand Hans A. Sørensen (FH/3F) 
2. næstformand Kristian Würtz (KL) 
”Nyt fra RAR Østjylland” udgives af AMK Midt-Nord på vegne af 

 RAR Østjylland og udkommer i forbindelse med Rådsmøder til relevante beslutningstagere 
inden for uddannelse og beskæftigelse samt udvalgte nøglepersoner ved kommunerne. 
Ansvarshavende: Formand for RAR Østjylland Jakob B. Wätjen, tlf. 8722 5511 
 

     Næste møde i RAR er den 25. september 2020. I forbindelse med Rådsmødet holdes det årlige strategiseminar 
Referater af Rådets møder offentliggøres på Rådets hjemmeside kort efter mødets afholdelse. Se dagsorden og referater på rådets hjemmeside. 

Abonner på Rådets nyhedsbrev. Tilmeld dig via hjemmesiden: https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/nyheder 

Jakob Wätjen overtager som Rådsformand                
– Formandskabet intakt 

Indsatsen under COVID-19 udfodringerne  

Et fælles virklighedsbillede som udgangspunkt for handling er 
afgørende for RAR Østjylland. Rådet er godt hjullpet på vej af sit 
sekretariat AMK Midt-Nord, der ikke kun har samlet viden men 
også delt viden. Der har været travlt med nyheder, webinarer 
og bedredskabssider til sammarbejdspartnere. Læs mere på Rå-
dets hjemmeside: https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/jobrettet-
voksen-og-efteruddannelse-rar-oestjylland/rar-oestjyllands-ar-
bejde-med-jobrettet-voksen-og-efteruddannelse/veu-bered-
skab-covid-19-rar-østjylland/  

Nyeeste tal om det østjyske arbejdsamrked kan findes her: 
https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/arbejdsmarkedet/  

 

Nye online-kurser på den regionale positivliste 

RAR Østjylland har i perioden 21. april til 31. oktober 2020 - som 
følge af den nye bekendtgørelse for den regionale uddannelses-
pulje, mulighed for at optage onlinekurser på positivlisten. RAR 
Østjylland gør brug af denne mulighed og modtager løbende for-
slag til onlinekurser. Onlinekurser, som er optaget på positivli-
sten i Østjylland, fremgår af den særlige liste Positivliste, online-
kurser på Rådets hjemmeside. Lige nu har Rådet vedtaget 92 on-
line-kurser. Læs mere på Rådets hjemmeside: https://rar-
bm.dk/rar-oestjylland/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-rar-
oestjylland/positivliste-for-regional-uddannelsespulje/  

  

 

 
Halvvejs i Rådsperioden overtager Jakob B. Wätjen (DA) styringen af RAR Øst-
jylland fra Hans A. Sørensen (FH/3F). Formandskabet står dermed intakt i en tid, 
der både byder på nye udfordringer - men også nye muligheder når Østjylland 
genåbner forklarer Jakob B. Wätjen, der ligeledes forventer, at Rådsarbejdet 
fortsætter i samme spor.  
 
”Jeg overtager stafetten i en udfordret tid – men også en tid, hvor vi kigger ind 
i en genåbning af Østjylland med mange nye muligheder for at sikre kvalificeret 
arbejdskraft til virksomhederne. Det er min forventning, at Formandskabet og 
Rådet arbejder videre i samme spor og har fokus på fælles opgaver og løsninger. 
Jeg ser i den forbindelse frem til det kommende samarbejde med Formandska-
bet, Rådet, sekretariatet og Rådets mange samarbejdspartnere”. 
Jakob fremhæver endvidere: ”Østjylland står godt rustet. I de kommende år bli-
ver det særligt vigtigt, at Rådet også hjælper de mange unge, som står uden for 
arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet samt fastholder det høje fokus på 
opkvalificering og understøtter, at flere ufaglærte kan blive faglærte”. 
 
På det østjyske arbejdsmarked er ca. 7.700 arbejdstagere er blevet ledige i som 
følge af coronaen. Blandt de nytilmeldte ledige er der relativt flere dagpenge-
modtagere, flere kortuddannede og flere unge under 30 år. Dog har de seneste 
uger vist positive tegn, og der er fortsat mange jobåbninger.  
 
Jakob overtager posten som Rådsformand fra Hans A. Sørensen, (FH/3F), der 
ser tilbage på de seneste to år med et godt samarbejde om de arbejdsmarkeds-
politiske udfordringer i Østjylland og det aktuelle Formandsskifte:  
”I virkeligheden bliver Formandsskiftet måske ikke så synligt. Vi (Formandska-
bet) har et godt og tæt samarbejde om de ting, der sker med udgangspunkt i 
RAR.  

De sidste to år er fuldt ud blevet udfyldt af traditionel arbejdsmarkedspolitik og 
periodens specielle hændelser. De har for det første været, at RAR har fået ud-
videt sit ansvarsområde meget med ansvaret for overvågning og koordineret 
indsats på uddannelsesområdet. Ikke alene det hidtidige VEU, men suppleret 
med de øvrige institutioner for mellemlange og lange uddannelser, så nu er det 
også de ikke mindre end 28 uddannelsesinstitutioner, vi tænker ind i den østjy-
ske arbejdsmarkedspolitik. 

Og så er periodens sidste del blevet overskygget og udfordret af corona-krisen 
og dens forholdsregler. Vi har i den grad måttet tilegne os digitale færdigheder 
i en fart, for at kunne fungere. Og det har hele Rådet og vores mange kontakter 
jo også. - Og så har den indeholdt nogle helt specielle indsatser for at ”holde 
hånden under” arbejdsmarkedet.  

Jeg glæder mig til det fortsatte arbejde sammen med Jakob og Kristian.” 

 

 

 

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

         

 

Billede af Formandsk 
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