
Viadania	  -‐	  ledelse	  og	  rekruttering	  	  
	  
Målgruppe:	  Ledere,	  HR-‐ansvarlige	  og	  fagnørder	  
	  
Rekruttering	  af	  medarbejdere	  til	  de	  store	  opgaver	  på	  vej-‐	  og	  trafikområdet	  kræver	  fortsat	  ledelsesmæssig	  opmærksomhed.	  
Viadania	  sætter	  bl.a.	  fokus	  på	  natur-‐	  og	  teknikområdet	  på	  de	  gymnasiale	  uddannelser,	  hvor	  det	  er	  særlig	  vigtigt	  at	  få	  
integreret	  en	  række	  af	  branchens	  ønsker	  til	  kompetencer.	  
	  
Infrastrukturbranchen	  har	  en	  række	  spændende	  anlægsprojekter	  som	  kan	  anvendes	  i	  undervisningssammenhæng	  -‐	  	  teknikfag,	  
kemi,	  matematik	  og	  fysik.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  vi	  så	  tidlig	  i	  den	  studerendes	  liv	  får	  markeret	  en	  række	  spændende	  faglige	  projekter	  
–	  udmøntet	  i	  	  temauger,	  studieretningsprojekter	  (obligatoriske	  SRP-‐projekter)	  og	  afgangsprojekter.	  
	  
Viadania	  har	  udarbejdet	  SRP-‐skabeloner,	  der	  er	  tilbudt	  udvalgte	  gymnasier	  i	  hovedstadsområdet	  og	  på	  Sjælland.	  Eleverne	  skal	  
vælge	  SRP-‐projekt	  i	  oktober	  og	  det	  skal	  skrives	  og	  afleveres	  i	  december.	  
	  
Sessionen	  belyser	  de	  faglige	  vinkler	  der	  kan	  være	  for	  elever	  på	  de	  gymnasiale	  uddannelser,	  specielt	  i	  henhold	  til	  de	  studieplaner	  
der	  ligger	  nu.	  Vi	  vil	  ligeledes	  belyse	  de	  muligheder	  er	  for	  branchens	  faglige	  ”spydspidser”,	  hvordan	  kan	  vi	  med	  konkrete	  
aktiviteter	  byde	  ind	  og	  dermed	  styrke	  branchens	  image.	  Lige	  nu	  har	  vi	  særlig	  gode	  muligheder	  ved	  at	  understøtte	  IDA´s	  
aktiviteter	  på	  området.	  IDA	  har	  etableret	  en	  Engineering	  Club	  med	  stor	  forankring	  i	  netop	  gymnasierne.	  
	  
En	  central	  ambition	  for	  sessionen	  er	  fortsat	  at	  bane	  vej	  for	  ledelsesmæssig	  forankring	  og	  forståelse	  for,	  at	  branchen	  har	  brug	  
for	  at	  skabe	  tiltrækningskraft,	  synliggørelse	  og	  ildsjæle,	  der	  vil	  bane	  vejen	  for	  de	  unge	  ind	  i	  branchen.	  	  
	  
Der	  er	  mange	  måder	  at	  tiltrække	  de	  unge	  studerende,	  gymnasieelever	  og	  sågar	  folkeskoleelever	  på.	  Her	  kan	  nævnes;	  
virksomhedsbesøg,	  folkeskolepraktik,	  gymnasiale	  undervisningsforløb,	  afgangsprojekter,	  ingeniørpraktik,	  gæsteforelæsninger	  
og	  trainee	  forløb.	  Uanset	  i	  hvilken	  situation	  vi	  inviterer	  unge	  mennesker	  ind	  i	  branchen,	  er	  der	  brug	  for	  de	  ledere,	  der	  skaber	  
plads	  til	  at	  opgaven	  kan	  løftes.	  
	  
Som	  HR	  eller	  fagchef	  får	  du	  i	  denne	  workshop	  en	  forståelse	  for	  konkrete	  muligheder	  der	  er	  for	  at	  invitere	  gymnasieelever	  helt	  
ind	  i	  ”produktionen”	  –	  helt	  ned	  på	  fagspecifikke	  områder.	  Du	  får	  et	  indblik	  i	  hvilke	  samarbejdsmuligheder	  der	  er	  sammen	  med	  
IDA,	  	  regionalt	  og	  kommunalt.	  	  
	  
Workshoppen	  vil	  skabe	  rum	  for	  en	  forståelse	  af	  de	  faglige	  tunge	  emner,	  kan	  brydes	  ned	  i	  relevant	  undervisning,	  lærer	  og	  elever	  
fra	  1	  -‐3	  gymnasier	  vil	  deltage	  og	  udfordre	  vores	  branche	  på	  faglighed.	  	  
	  
PROGRAM	  
	  
Kl.	  16.15	  –	  17.15	  	  Workshop	  
Velkomst	  og	  introduktion	  v.	  Viadania	  
	  
Partnerskab	  –	  IDA	  Strategi	  på	  gymnasieområdet-‐	  Engineering	  Club	  
Ambassadør	  fra	  IDA	  Engineering	  Club	  
	  
Kommunalt	  og	  regionalt	  partnerskab,	  skole	  –	  virksomhedssamarbejde	  med	  udgangspunkt	  de	  store	  anlægsprojekter.	  
Skole-‐	  og	  teknisk	  forvaltning	  i	  samarbejde	  om	  rekruttering	  af	  unge.	  Fjordforbindelsen	  –	  Frederikssund,	  Holstebromotorvejen,	  
Silkeborgmotorvejen,	  Tønder	  Kommune	  og	  Femern	  Bælt	  
	  
Fællesdebat	  –	  opsamling	  
Hvordan	  kan	  man	  konkret	  løfte	  ”branchens	  image”,	  og	  dermed	  skabe	  anerkendelse	  hos	  de	  unge,	  som	  vælger	  vores	  branche,	  
når	  de	  tager	  en	  uddannelse.	  Skal	  SRP	  projektet	  udvides,	  har	  vi	  den	  rigtige	  retning	  ?	  De	  mange	  organisationer,	  netværk	  og	  
faggrupper	  skal	  i	  højere	  grad	  arbejde	  med	  samme	  målsætning	  og	  en	  række	  enkeltstående	  aktiviteter	  skal	  tænkes	  sammen.	  Vi	  
skal	  være	  bevidste	  om	  at	  fortælle	  om	  de	  mange	  karrieremuligheder	  der	  findes	  i	  branchen,	  og	  de	  skal	  fortælles,	  der	  hvor	  de	  
unge	  er	  og	  således	  at	  de	  unge	  hører	  efter.	  
	  
Der	  skal	  skabes	  synergi	  mellem	  lokale	  virksomheder	  og	  mulige	  undervisningsforløb	  med	  gymnasierne	  som	  samarbejdspartnere.	  	  
	  
	  

	  


