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 Job-VEU – baner vejen for alternative profiler 

Samarbejde om rekrutte-
ring til Hotel- og restaura-
tionsbranchen 

Netop nu er 14 motiverede 
kandidater ved at færdiggøre 
deres opkvalificeringsforløb 
målrettet job i Hotel- og restau-
rationsbranchen på Kold College.  

Forløbet er et klassisk Job-
VEU-forløb, hvor arbejds-
markedets parter (3F, HORESTA 
og Dansk Erhverv) er gået sam-
men med Jobcenter Odense, Kold 
College og Arbejdsmarkedskon-
tor Syd for at styrke rekrut-
teringen til branchen. 

Samarbejdet bygger på 
fælles forståelse for hinandens 
udfordringer og derfor også fælles 
løsninger. Derfor har samarbej-
det ikke kun opkvalificerings-
forløb for øje. Målet er, at sam-
arbejdet på sigt både skal inde-
holde opkvalificeringsforløb, in-
formationsdage og et stærkt fokus 
på den direkte formidling af kan-
didater.  

Giver mod på ordinær ud-
dannelse. Af de 14 kandidater, 
der gennemfører opkvalifice-
ringsforløbet, er 8 kandidater mo-
tiverede for at tage en uddannelse 
i branchen. Otte kandidater, der 
indtil for kort tid siden ikke 
kendte til hotel- og restaurations-
branchen. Samarbejdet er derfor 
både med til at løse branchens 
mangel på hænder på kort sigt og 
de langsigtede udfordringer med 
faglært personale. 

Jobcenter Odense supplerer 
med yderligere et initiativ. 
Senest har Odense også taget 
initiativ til ”Ugens profil” målret-
tet hotel- og restaurations-
branchen. Her sendes der hver 
uge 1-2 kandidater afsted på mail 
til ca. 60 virksomheder, hvor 
deres CV er vedhæftet inkl. en 
kort beskrivelse af deres profil og 
ønsker til job. Det blev løbet i 
gang i efteråret 2021 og er blevet 
en succes. Der er rift om kan-
didaterne, der bliver sendt ud, og 
indsatsen har allerede ført til 15 
match. 

Få hjælp til rekruttering via 
opkvalificering. Kontakt 
AMK Syd: Tlf. 72223800, 
Mail: amksyd@star.dk eller 
Hotline for virksomheder: 
72 200 350 

April 2022 

Kilde: ”Smag og Smil”, Restauration, event og catering, en af virksomhederne i forløbet 
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Transportbranchen 
er klar på andre 
profiler 

Transportbranchen er en af de 
hårdt ramte brancher af mangel 
på kvalificeret arbejdskraft. Ofte 
lykkes det dog at besætte stillin-
ger med en anden profil end 
oprindeligt tænkt Det er et tegn 
på, at Job-VEU-forløb kan gøre 
en forskel, og der er allerede sat 
transportprojekter i gang.  

Transportfirmaet Peder Ol-
sen & Søn har deltaget i et af 
Job-VEU-projekterne 

Ud over virksomheden har AMK 
Syd, jobcentrene på Fyn, 3F 
Odense Transport og AMU Fyn 
deltaget i projektet. Formålet med 
alle transportprojekterne er at 
skaffe flere chauffører til trans-
portbranchen. Det er blot ikke 
altid, at det lykkes i første forsøg.  

Forløbet blev indledt med et 
informationsmøde med deltagel-
se af 36 ledige. Heraf blev 8 ud-
valgt af Peder Olsen & Søn, men 
desværre faldt de fra og gennem-
førte ikke. 

Næste gang lykkes det 

Det kan generelt være svært at 
rekruttere til transportbranchen. 
Ledigheden er lav og nogen finder 
job i virksomheder uden for 
forløbene, inden de er afsluttet. 
Andre kan vise sig at have 
helbredsmæssige problemer, som 
ikke er  forenelige med  chauffør-
jobbet.

Endelig skal virksomhed og den 
ledige – som ikke nødvendigvis 
har erfaring fra branchen - 
matche mht. øvrige krav og 
forventninger. 

Det har ikke slået hverken Peder 
Olsen & Søn eller de øvrige del-
tagere ud. Tværtimod så er der 
stor tilfredshed med, at det er 
lykkedes at etablere et velfun-
gerende samarbejde. Det giver tro 
på, at de barrierer, der har været i 
det første forløb, kan overvindes i 
det næste.  

Der skal sættes ind med en 
mere præcis screening og 
fokus på den gode historie 

Faktisk er mulighederne meget 
bredere end mange tror, og der er 
stor forskel på at køre grus til 
bygge- og anlægssektoren og at 
køre udenrigskørsel eller inden-
landsk fragttransport, som også 
kan være afgrænset til Fyn og 
inden for normal arbejdstid, samt 
persontransport.  

Ledige, som ikke kan se sig selv i 
udenrigskørsel, behøver ikke at 
være tabt for branchen, der er 
andre chaufførjob, som måske 
passer bedre. 

Der er virksomheder, som sagtens 
kan tilpasse organiseringen til 
eks. flexjobbere, der deler en 
fuldtidsstilling. I kommende for-
løb bliver det vigtigt at få flere 
forskellige virksomheder med: 
hvis en ledig ikke matcher med 
den ene virksomhed, så er der 
måske match med en af de andre. 

Kampagne i foråret inden for 
transportbranchen  

I løbet af kampagnen afdækkes 
behovet for arbejdskraft, og virk-
somhederne tilbydes hjælp til 
rekruttering. Kampagnen kan 
også blive vejen til flere virk-
somheder i et nyt Job-VEU-for-
løb.  

Tre nedslag fra det seneste møde i RAR Fyn: 

  Vi har netop haft strategiseminar i RAR Fyn, hvor hovedtemaet var mangelsituationen på 
kvalificeret arbejdskraft. På trods af krigen i Ukraine, som vil tage noget af dampen af 
arbejdsmarkedet, er det stadig forventningen, at der vil være mangelproblemer på nogle områder. 
Også fordi sanktionerne mod Rusland rammer virksomhederne og brancherne forskelligt.  

  Vi er klar til at håndtere et behov for brancheskift for Rådet har godkendt ny positivliste for den 
regionale uddannelsespulje gældende pr. 1. april 2022. 

  I formandskabet vil vi gerne mødes med formændene for de politiske udvalg i kommunerne med 
ansvar for beskæftigelsesområdet. Vi sender en invitation snarest.  

Med venlig hilsen 

Stig Møller, formand for RAR Fyn 
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