KOMPETENTE PARTNERSKABER
- OM JOB OG VÆKST

Beskæftigelsesafdelingen, Silkeborg kommune
inviterer til temadag
Torsdag d. 5. april kl. 08.30 – 13.00
Scandic Hotel, Udgårdsvej, 8600 Silkeborg
08.15-09.00

Registrering og morgenbuffet

09.00-09.10

Velkomst
Fortælling om årets socialøkonomiske kommune
v/udvalgsformand Morten Høgh

v/ udvalgsformand Morten Høgh
09.10-09.20

Gennemgang af dagens program
v/ Rasmus Salbøg

09.20-09.40

Lokalsamfund som ressource for jobskabelse og vækst

v/ jobcenterchef Simon Mæng

Perspektiv på social værdiskabelse fortalt fra et Jobcenters synspunkt.
Hvad betyder det for borgeren, virksomheden, kommunen - og ikke mindst
væksten i lokalsamfundet at flere virksomheder arbejder med to bundlinjer.
- En social og en økonomisk bundlinje.
09.40 – 10.00

Innovation og Entreprenørskab i Vejle kommune

v/ Mikkel Dragsmose, projektkoordinator, Vejle kommune og Formand for
Arbejdsmarkedsudvalget Middelfart kommune
10.00 – 10.15

Uddeling af SØV Silkeborg prisen

v/ Jørgen Haunstrup, Beskæftigelseschef
Prisen uddeles til årets registrerede Socialøkonomiske virksomhed i
Silkeborg kommune
10.15 – 10.30

PAUSE

10.30- 11.15

Incita, Jeva, Designa køkken og Dan Toys.
Det kan have stor værdi når socialøkonomiske virksomheder laver
partnerskaber med ordinære virksomheder, både til gavn for
lokalsamfundet og borgerne.
Hvordan og hvorfor giver det mening at arbejde sammen?

KOMPETENTE PARTNERSKABER
11.15- 11.30

Velling Koller og Azzistanze, Silkeborg
To socialøkonomiske virksomheder som er gået sammen i et partnerskab
om jobskabelse og dermed vækst for begge virksomheder

11.30-11.45

Skelhøje Købmandsgård og Havredal, Viborg
To socialøkonomiske virksomheder der arbejder sammen om uddannelse
og job.

11.45 – 11.55

PAUSE

11.55 – 12.30

Pressalit – et eksempel på, at ansvarlighed og præstation går
hånd-i-hånd v/ Dan Boyter
Hør direktør og ejer af Pressalit, Dan Boyter, fortælle om, hvorfor og
hvordan Pressalit aktivt arbejder med social inklusion og hvilke
resultater det har givet såvel brand- som forretningsmæssigt.
Dan Boyter er bl.a. tidligere formand for Dialogforum for
Samfundsansvar og vækst, og han vil også fortælle om dette arbejde.

12.30- 12.45

Afsluttende spørgsmål til dagens tema

12.45-12.55

Uddeling af CSR – Silkeborg prisen

v/ Morten Høgh, formand for Arbejdsmarkedsudvalget
Prisen uddeles til den virksomhed i kommunen som har udvist stor social
ansvarlighed
12.55 – 13.00

Tak for i dag
Frokost og mulighed for networking

Tilmelding til Gitte Ørum Møldrup på gm@silkeborg.dk senest d. 26.marts

SES VI?

