
Invitation til workshop

Internationale medarbejdere
- før, under og efter ansættelse

Fakta 
Tirsdag, 7. maj 2015

Kl. 9.00-16.00
 

SET
Østerbro 7, Skive

Bindende tilmelding efter først-til-mølle
senest 4. maj til SET 

http://skiveet.nemtilmeld.dk eller via 
nedenstående link

 

 
Deltagere
Alle, der har interesse i at tiltrække, rekruttere 
og skabe gode forhold for internationale med-
arbejdere.

Pris
2.000 kr. pr. deltager (ex moms) - inkl.:
•	 Workshop med relevant forberedelse
•	 Materiale og artikler
•	 Worksheets til kortlægning af muligheder 

Forplejning

Indlægsholder   
Else Christensen, managing direktor, Relocare
www.relocare.dk

Sponsor             Arrangør

  

I samarbejde med Relocare inviterer SET i løbet af maj til 3 workshops 
med fokus på Internatialisering. 

1. workshop handler om at finde, tiltrække og ansætte internationale 
medarbejdere - og ikke mindst give dem en tryg velkomst, når de starter. 

Find medarbejderne
Relocare hjælper med at finde frem til de steder, hvor den ønskede arbejdskraft 
befinder sig - og giver dig brugbare redskab til tiltræknings- og interviewproces-
sen. I forløbet får du mulighed for at reflekteret over dine egne processer og 
metoder, og du vil få redskaber, som kan hjælpe med at  overtale den udenland-
ske arbejdskraft til at tage jobbet. 

Lovgivningen
Under workshoppen får du overblik over de lovgivnings administrative processer 
der gælder, når den udenlandske arbejdskraft kommer til landet samt virksomhe-
dens ansvar. 

En god start er guld værd - også for familien 
Du får redskaber til brug både ved jobinterviewet og efterfølgende, når den nye 
medarbejder starter. Det sparer både tid og penge, hvis den internationale med-
arbejder føler sig velkommen, anerkendt og tryg helt fra starten. 

Baggrund i faktiske udfordringer
På workshoppen vil du komme til at arbejde med realistiske og relevante cases, 
baseret både på dine/de øvrige deltageres og andre faktiske udfordringer i 
rekrutteringen og mødet med internationale medarbejdere. 
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Mangler du arbejdskraft?

-og synes du, at hele verden er et 
forholdsvis stort sted at lede efter den?

Sæt allerede nu x i kalenderen til de to følgende workshops

12. maj    International vækst, interkulturel ledelse og vidensdeling
 - for top og mellemledere.

20. maj Eksportsalg. Kendskab til kulturen åbner døre.
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