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Ukrainske flygtninge møder sønderjyske virksomheder på Jobfestival i Sønderborg 

Ukrainske flygtninge kan blive præsenteret for en lang række virksomheder, der mangler arbejdskraft, når 

Sønderborg Kommune inviterer til Jobfestival på Hotel Kasernen i Sønderborg torsdag den 19. maj fra kl. 

14.00-17.00. 

Hele 37 virksomheder fra en bred vifte af brancher står klar til at præsentere sig for jobsøgende på 

Jobfestivalen på torsdag. Der er inviteret flere hundrede jobsøgende, herunder fordrevne fra Ukraine og 

andre internationale tilflyttere samt ledige fra Sønderborg. 

Formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, Jens Gaarde, siger om Jobfestivalen i Sønderborg: 

”Det er en fantastisk mulighed for de ukrainske flygtninge, der er nysgerrige på deres jobmuligheder i 

Sønderborg. Her kan de få et indtryk af den mangfoldighed af brancher, der lige nu har et stort behov for 

arbejdskraft, og de kan komme i kontakt med konkrete virksomheder, der har ledige stillinger. På den måde 

kan der blive etableret kontakt mellem de ukrainere, der er kommet til Sønderborg, og de sønderjyske 

virksomheder, der står og mangler arbejdskraft – med mulighed for at finde gode match. ” 

Jan Prokopek, der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Sønderborg Kommune, glæder sig over den 

store opbakning fra områdets virksomheder: 

”Jeg er virkelig glad for og stolt over, at vi kan samle så mange virksomheder til Jobfestival i Sønderborg. 

Det viser, at virksomhederne ser kommunen og jobcentret som relevante samarbejdspartnere, når de har 

brug for rekruttering. Samtidig får vi mulighed for at hjælpe vores nye og kommende borgere i kommunen 

med at finde mulige job. Jobcentret har været god til at få kontakt til og registreret de nyankomne 

ukrainske flygtninge. Nu bliver der så også mulighed for at matche dem med konkrete virksomheder, der 

mangler arbejdskraften. Jeg glæder mig til dagen”, slutter Jan Prokopek. 

Det er Jobcenter Sønderborg, der i samarbejde med Tilflytterservice Sønderborg har stået for at arrangere 

Jobfestivalen med støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der deltager virksomheder fra 

bl.a. industribranchen, hotel og restauration, byggeri, detailhandel, rengøring og plejesektoren. 

Der vil være tolkebistand til rådighed på Jobfestivalen til de ukrainske besøgende. 

For yderligere oplysninger kontakt arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen, pgr@star.dk eller telefon 7222 

3842. 
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