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 Jobmatchdag for fynske 

transportvirksomheder og ledige 

Odense Rådhus dannede rammen for fynsk Jobmatchdag den 20. 
september 2022 

Virksomheder og ledige mø-
der hinanden direkte 

Tirsdag den 20. september 2022 
var der en stor Jobmatchdag, 
hvor over 500 jobsøgende og 18 
transportvirksomheder kunne 
møde hinanden og sikre et job-
match til gavn for begge parter. 
Jobmatchdagen var et led i ind-
satsen for at sikre hurtig og nem 
adgang til jobs for jobsøgende på 
Fyn.  

RAR Fyn besluttede i foråret 
at gøre Transport og logistik til 
kampagnemål. I første omgang 
blev der foretaget en afdækning af 
transportbranchens rekrutte-
ringsbehov i samarbejde med fyn-
ske kommuner og fagbevægelsen. 
På den baggrund blev det be-
sluttet, at der på Fyn skulle af-
holdes et jobmatcharrangement 
for transportbranchen.  

De lediges tilbagemeldinger 
Alle fynske jobcentre deltog på 
dagen med ledige, og Peter Seba-

stian Ottosen, afdelingsleder, Jobc-
enter Odense, fortæller: 

”Der har primært været positive 
tilbagemeldinger. De beskeder 
der er kommet fra borgere på 
selve dagen og i samtaler efter-
følgende har med meget få 
undtagelser været neutrale eller 
som majoriteten positive”. 

 Blandt den mere erfarne del af 
borgerne var der glæde over at 
kunne tale med virksomhederne 
direkte. Jobsnak/-muligheder 
var ikke gemt bag adskillige lag 
af kontaktformer, HR og sekre-
tærer, hvilket mange oplevede 
som positivt. 

Blandt dem med mindre erfaring 
på CV’et var der mere fokus på 
muligheden for at netværke og 
skabe opfølgende aftaler. Her 
var der flere der fortalte, at 
selvom de ikke blev enige om 
noget på dagen, så har det skabt 
forbindelse og muligheder i frem-
tiden, de vil følge op på”. 

Jobcenter Odense oplevede også, 
at de ledige syntes, at det var et 
forfriskende arrangement. 

”Det var forfriskende med et 
konkret arrangement. Ikke bare 
mere snak om CV’er, ansøg-
ninger, praktikker, henvisninger, 
der aldrig skete noget med osv., 
men faktiske job, hvor de ansigt 
til ansigt var herre over egen 
situation og muligheder”. 

RAR Fyns VEU-indsats er klar til 
at afhjælpe flere transportvirk-
somheder ift. mangel på arbejds-
kraft, hvor virksomheder kan 
hjælpes med direkte rekruttering 
eller opkvalificeringsforløb.  
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Opkvalificering for ledige til CNC- og industri-
teknisk arbejde 
Transportbranchen er ikke alene om at opleve mangel på 
arbejdskraft

I efteråret har RAR Fyn således haft 
både CNC-operatør og industritek-
niker som kampagnemål inden for 
industrien. 

Arbejdsmarkedsbalancen for 2022 
viste mangel på CNC-operatører og 
industriteknikere på Fyn. I foråret 
2022 afdækkede STAR, arbejds-
markedets parter og jobcentre der-
for de fynske virksomheders behov 
for arbejdskraft inden for de to 
faggrupper.  

9 virksomheder gik med i et forløb, 
der opkvalificerer til CNC-arbejde, 
og 16 ledige er her i det nye år i gang 
på Syddansk Erhvervsskole. 

 

 

 

 

Tre nedslag fra det seneste møde i RAR Fyn: 

 RAR Fyn har i sammenhæng med det seneste møde i Rådet afholdt Strategiseminar 2023. Vi ind-
ledte med et overblik over udfordringerne på det fynske arbejdsmarked både aktuelt og ifølge prog-
noserne. Herefter havde vi 4 cases, som gav indblik i god beskæftigelsesindsats på Fyn og et godt 
afsæt for de efterfølgende drøftelser af input til Rådets strategi 2023. Den godkender vi endeligt på 
mødet i marts måned. 

 Første trin i udarbejdelsen af ny positivliste for den regionale uddannelsespulje blev godkendt, og 
nu arbejder vi videre med den endelige liste for perioden 1. april-31. september 2023, der godkendes 
på mødet i marts måned.  

 Strategi for kommunernes brug af nytteindsats blev drøftet, og Rådet besluttede at fastholde de nu-
værende anbefalinger, som kan hentes på Rådets hjemmeside. 

 

Med venlig hilsen 

Charlotte Stigkjær Jacobsen, formand for RAR Fyn 

https://rar-bm.dk/rar-fyn/beskaeftigelsespolitik/nytteindsats/
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