PROGRAM
8.30

Region Syddanmark

Rundvisning på Ejby Mølle renseanlæg, af Ib Pedersen,
daglig leder af anlægget. (For dem der har lyst).
Det vil foregå primært udendørs, så praktisk tøj.
Vi mødes foran Driftscenteret i Skt. Jørgens Gade 213.

Tirsdag den 24. november 2015
10.00

Velkomst og morgenkaffe

10.15

Dagens tema:
Hvordan kigger jeg på fremtidens kompetencer, når jeg
skal skifte en medarbejder ud?

Vi får besøg af Erik Gamrath, IBA og Lars Jenry Petersen,
FMS, der har de uddannelsesmæssige briller på.
• Fremtidens kompetencekrav, skal du uddanne dine
medarbejdere eller er der andre muligheder?
• Hvordan sikre du, de nødvendige kompetencer er
tilstede i din organisation?
• Din kompetencestrategi
• Muligheder – tilskud, godtgørelser, kompetencefonde
etc.
		
11.45
Frokost

Netværk i Region Syddanmark for
medlemmer med vedligeholdsansvar

12.15

Diskussion af dagens emne

13.00

Erfaringer fra VandCenter Syd v/Christian Dindler,
Fremtidens spildevandsarbejder: er der plads til ufaglærte
fremover?
Christian taler ud fra egen situation men emnet kan
sagtens overføres til andre brancher.

13.45

Bordet rundt (nyt siden sidst, aktuelle udfordringer mm.)

14.30

Afrunding og aftale indhold til næste møde:
26. januar 2016
Jan Falther Lund
Flensted A/S, 6823 Ansager
Efter mødet i januar er der ikke flere aftaler i kalenderen,
så overvej, om du har lyst/mulighed til at være vært i
2016. Du vil ikke stå alene med arrangementet,
sekretariatet hjælper til.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tid
Tirsdag den 24. november 2015
Kl. 10.00 – 15.00
Sted
VandCenter Syd
Skt. Jørgens Gade 213
5000 Odense C
Deltagelse og tilmelding
Da mødedeltagerne i gruppen har oparbejdet en fortrolighed, er møderne lukkede og har et begrænset antal
deltagere.
Ønsker man at blive optaget i gruppen, skal de nuværende
medlemmer give deres accept.
Kontakt sekretariatet på ddv@ddv.org eller telefon 75 91
44 55.
Betingelser
Deltagelse i netværket er gratis men kræver medlemskab af
foreningen.
Ønsker du at blive medlem af DDV, og/eller ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt os venligst.
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