25 september 2019

Hur säkrar vi kompetensförsörjningen
inom offentlig sektor i Skåne?
Vill du bidra till breddad rekrytering och ökad mångfald? Den 25
september 2019 har du en unik möjlighet att bidra till att lösa offentliga
organisationers behov av kompetens och att vara en inkluderande
arbetsmarknad i Skåne.
Inom ramen för ESF-projektet Bred kompetens i Skåne kommer vi
att ha en heldags workshop där vi både får inspiration och spånar
idéer kring kompetensförsörjning och breddad rekrytering.
Frågorna som tas upp utgår från offentliga organisationers
utmaningar inom kompetensförsörjning. Målet för dagen är att
tillsammans skapa nya tankar och lösningar kring att få tillgång till
kompetens och samtidigt inkludera fler, bland annat nyanlända,
utrikesfödda och unga.

Målgrupp och anmälan
Den här inbjudan går till projektets deltagande organisationer och
intressenter. Antalet platser är begränsat per organisation och ett
urval kan komma att ske för att vi ska få till en bra mix av deltagare.
Därför vill vi gärna att du i anmälan skriver hur du utifrån din
yrkesroll kan och vill bidra till en breddad rekrytering och ökad
mångfald.

Varmt välkommen!

När?
25 september 2019 klockan 09–16

Var?
Malmö Arena hotell, Hyllie (Malmö)

Anmälan?
Senast den 9 september via denna
länk

Frågor och funderingar?
Patrik Åkesson,
patrik.akesson@lansstyrelsen.se
010-2241252
Helena Aghed
helena.aghed@lansstyrelsen.se
010-2241198

Program
9.00 – Registrering och kaffe
Möjlighet till mingel och erfarenhetsutbyte, samt att ta del av information från deltagande parter.
9.30 – Välkomna och inledning
9.50 – Iakttagelser kring kompetensförsörjningen inom offentlig sektor i Skåne
Vad är aktuellt och vad har vi gjort inom projektet så här långt? Vilka erfarenheter kan vi dra? Vi får ta del av
iakttagelser från Kompetenssamverkan Skåne, vår externa utvärderare och våra rådgivare från PwC.
Medverkande: Erik Lindell, Region Skåne, Sofia Rönnqvist, Sweco, Magnus Hultgren och Ola Johansson, PwC
10.20 – Workshop 1
Ett första workshopspass där vi kommer att arbeta med deltagande organisationers utmaningar inom området.
11.00 – Innovation, mångfald och inkludering – hur ökar vi förändringstakten!
Inspirationsföreläsning: Sara Jonasson Ginters är IT-chefen som efter lång internationell karriär sadlade om för att
inspirera organisationer till att bli mer jämställda och inkluderande. Vad kan vi lära från den privata sektorn för att
bli en mer inkluderande inom offentlig sektor?
12.00 – Lunch
13.00 – Inspirerande exempel från offentlig sektor
Vi får ta del av två inspirerande exempel i form av ESF-projektet Vidga normen och Arbetsförmedlingens kampanj
Gör plats.
Medverkande:Vidga Normen! - Kitimbwa Sabuni, Länsstyrelsen Stockholm, Gör Plats! - Fouad Ghanem,
Arbetsförmedlingen
13.45 – Workshop 2
Ett andra workshopspass där vi kommer att fortsätta arbeta med en konkretisering av de fokusområden som
deltagande organisationer vill utveckla och förändra.
15.00 – Vernissage
15.30 – Vad blir nästa steg?
Sammanfattande reflektioner från dagen och några tips på vägen.
16.00 – Avslut och fortsatt mingel
Avslut med möjlighet till fortsatt mingel och erfarenhetsutbyte i foajén.
Moderator under dagen är Cecilia Lejon, PwC.

