
Invitation til JER! – (og  jeres lærling)! 

Simon Talbot 
kommer og underholder

Kære virksomhed

Mød dine kommende medarbejdere

Tirsdag den 3 oktober 2017 fra kl. 18.30 – 21.30, har vi brug for jer!    

ProVarde, UdviklingVejen og Esbjerg Erhvervsudvikling arbejder sammen 
om at skabe opmærksomhed omkring den store udfordring, at alt for få unge vælger en 
erhvervsuddannelse, når de efter folkeskolen skal vælge en ungdomsuddannelse.   

Ifølge Dansk Industri kommer Danmark til at mangle 44.000 faglærte i 
2025. Det er tid til at vi alle tager et ansvar i et forsøg på at bringe det tal 
ned. Vi har brug for I støtter op og viser at ERHVERVSLIVET har brug 
for dem. 

Fanø, Varde, Vejen og Esbjerg kommunes 8. klasses elever og deres 
forældre er inviteret til informationsaften d. 3. oktober fra kl. 18.30 
omkring de spændende muligheder en erhvervsuddannelse giver dem. 
Det er vores mål at klæde de unge og deres forældre på til at kunne 
træffe det rigtig valg! 

En vigtig del af arrangementet er at give de unge mennesker og deres 
forældre muligheden for at møde virksomheder, der efterspørger 
erhvervsuddannede og hvor der er mulighed for at gøre karriere! 

Kom og mød de unge mennesker og deres forældre! 

Vi stiller en lille stand til rådighed som er GRATIS, I skal blot medbringe 
informationsmateriale omkring jeres virksomhed. Hvis I har en frisk 
lærling/elev, vi vil opfordre jer til at invitere vedkommende med.   

Vi håber I har lyst til at deltage, så vi kan vise at, der er stor 
efterspørgsel på de unge med erhvervsuddannelse.

Venlig hilsen 
Erhvervsrådene i Vejen, Varde og Esbjerg 

Sådan kommer du med: 
Tilmeld jer pr. mail til Gitte Sydbøge 
gsy@eeu.dk eller på 60161179 

HVOR & HVORNÅR? 
D 3. oktober fra 18.30 til 21.30 på Rybners, Grådybet 73G, 6700 Esbjerg. 
Dørene åbner kl. 17.30 -  hvor vi er værter med Sandwich og kolde drikke  

Standen 
er gratis

Invitation til Jer – (og jeres lærling!)

Kære virksomhed
Mød dine kommende medarbejdere 

ProVarde, UdviklingVejen og Esbjerg Erhvervsudvikling arbejder sammen om at
skabe opmærksomhed omkring den store udfordring, at alt for få unge vælger en
erhvervsuddannelse, når de efter folkeskolen skal vælge en ungdomsuddannelse.

Det er tid til at vi alle tager et ansvar i et forsøg på at få flere unge til at interessere
sig for en erhvervsuddannelse. Vi har brug for, at I støtter op og viser, at
ERHVERVSLIVET har brug for dem.

Fanø, Varde, Vejen og Esbjerg Kommunes 8. klasses elever er sammen med deres
forældre inviteret til en informationsaften den 2. oktober fra kl. 18.30 for at høre
om de spændende muligheder, en erhvervsuddannelse kan give dem. Sidste år
deltog ca. 700 elever og forældre i arrangementet.

En vigtig del af arrangementet er at give de unge mennesker og deres forældre
mulighed for at møde virksomheder, der efterspørger erhvervsuddannede og
hvor der er mulighed for at gøre karriere!

Det er vores mål at klæde de unge og deres forældre på til at kunne træffe det
rigtige valg! Så kom og mød de unge mennesker og deres forældre.

Vi håber, I har lyst til at deltage, så vi kan hjælpe med at nedbryde de fordomme,
der hersker om erhvervsuddannelserne og vise, at der er stor efterspørgsel på
unge med en erhvervsuddannelse.

Venlig hilsen 
Virksomhederne i dit område.  
Erhvervsrådene i Vejen, Varde og Esbjerg/Fanø kommune.

SIMON TALBOT KOMMER 
OG UNDERHOLDER

MØD OP IMOD 1000
ELEVER OG FORÆLDRE.

DET ER GRATIS AT DELTAGE.
VI STILLER EN LILLE

STAND TIL RÅDIGHED.

Medbring blot
informationsmateriale
om jeres virksomhed.

Hvis I har en frisk
lærling/elev, vil vi

opfordre jer til
at invitere

vedkommende med.

SÅDAN  
KOMMER 
DU MED 

Tilmeld jer pr. mail
til Gitte Sydbøge
gsy@eeu.dk eller

på 60161179

HVOR & HVORNÅR?
Den 2. oktober fra 18.30 til 21.30 på Rybners,

Grådybet 73G, 6700 Esbjerg.
Dørene åbner kl. 17.30 - hvor vi er værter ved sandwich og kolde drikke. 


