CARE FOR YOUNG
Erhvervslivets hånd i ryggen på en ung!

Har du selv været ung engang…?
...og i tvivl...og lidt forvirret over din fremtid?

Code of Care

Mere Care – mindre mig!

Det er der 356 udfordrede unge mennesker i Holstebro der er i dag. Derfor inviteres du – som har styr
på din uddannelse og dit job - til en givende aften, hvor du vil blive præsenteret for tankerne bag

Care for Young - Task Forcen arbejder ud fra visionen:

CARE FOR YOUNG

“Vi vil involvere virksomheder i
at skabe forudsætninger for
udfordrede unges - og egen - fremtid!

Vi i Taskeforcen ”Care for Young” (CFY) tror på, at vi sammen kan løfte opgaven ”at skabe en fremtid for et
ungt menneske”. Så kom og hør, hvad vi har udviklet på og giv dit bidrag til et ungt menneskes
- og din egen virksomheds fremtid!
Du kan se frem til et tankevækkende specialevent, hvor du møder en række inspirerende mennesker og får
muligheden for at gøre en forskel for et ungt menneske, der mangler en hånd i ryggen - og et blik at spejle sig i.
Program for en givende aften:
• Din virksomheds udfordringer i forhold til fremtidens arbejdskraft.
• Udfordrede unges vanskeligheder ved fastholdelse i uddannelse og job.
• Foredrag med Fremtidsforsker, Jesper Bo Jensen - ” Hvor er din virksomhed om 10 år? ”
• Erhvervslivets ansvar for unge - lad os tage ansvar - hvordan?
Vi sørger for en tankevækkende proces, hvor vi vil give dig viden med hjem til din ledelse og medarbejdere, så I
kan tage fremtidsorienterede beslutninger - og dermed øge bundlinjerne i virksomheden.
...og så giver vi en bid brød til fletworkingen...

Vi ser frem til at se dig:

Tirsdag den 9. september
kl. 16:30 – 19:00,
ATP huset,
Hostrupsvej 8,
7500 Holstebro.
Fortæl os, at du mener emnet er vigtigt og at du
kommer på mail: lisevonseelen@gmail.com
gerne nu - og helst inden den 3. september.
Dir. Lene H. Enevoldsen viser rundt i det arkitektoniske smukke hus.

Har du spørgsmål til arrangementet, så ring til
Lise von Seelen M: 6126 2697
Tommy Wølk M: 2086 5030

Vi glæder os til at se dig og i fællesskab udtænke løsninger og sætte action.
PS. Du er velkommen til at tage en leder fra firmaet med - en du tænker også vil være en god mentor.
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