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Målet med dagen er at sætte fokus på, og give dig 
inspiration til, hvordan kompetenceudvikling kan  
øge vækst og innovation i nordjyske virksomheder

VELKOMMEN
TIL NORDVÆKST 

TID PROGRAM

8.30 Registrering og morgenbrød

9.00 Velkommen til NORDVÆKST
Journalist Line Gertsen, DR, sætter rammerne for konferencen og tilhørende workshops

9.10 Tid til handling
Ulla Astman, regionsrådsformand og formand for Vækstforum Nordjylland, indleder dagen om 
vækst og kompetencer

9.20 Produktion og kompetencer
Vice president Poul Knudsgaard, MAN Diesel & Turbo, fortæller om kvalificeret arbejdskraft 
som forudsætning for dansk produktion

9.40 Fremtidens kompetencer
Afdelingschef Henning Christensen, Region Nordjylland, præsenterer den netop 
offentliggjorte FremKom 3-analyse

10.10 Pause

10.25  Industriens faglærte 
HR ansvarlig, Hosta Industries A/S, taler om at finde og udvikle de rette kompetencer

10.45 Specialisterne på Mors 
Bo Thiel Schmidt, HR chef, BILA A/S, deler sin erfaring om hvordan virksomheden tiltrækker, 
skaber og fastholder specialister

11.05 Hvordan gør vi en forskel? 
Paneldebat med: Ulla Astman, regionsrådsformand og formand for Vækstforum Nordjylland; 
Lars Christensen, formand, RAR Nordjylland; Anna Kirsten Olesen, formand, LO-Aalborg; 
Peter Rindebæk, formand, DI-Aalborg; Poul Knudsgaard, vice president, MAN Diesel & Turbo

11.50 Afrunding af formiddagen // Oplæg til eftermiddagen 
v/ Line Gertsen, journalist, DR

12.00 Frokost



VI HAR DELT DAGEN OP I TO
Om formiddagen vil der være en række oplæg samt en paneldebat, hvor vi ser på, 
hvordan vi kan løse de udfordringer, nordjyske virksomheder står over for.  

Om eftermiddagen strækker vi benene - og netværker. Her er der mulighed for 
at deltage i workshops, møde uddannelsesinstitutionerne og netværke på kryds 
og tværs. Værter ved workshops er René Dalgas Andersen og Cecilie Elisabeth 
Kobbelgaard, konsulenter ved UCN act2learn

Rigtig god fornøjelse!

TID RADIOSALEN MUSIKSALEN

12.45 Fra gummistøvler til gigabyte  
v/ Carsten Nielsen, regionschef,  
MT-Højgaard A/S
Ny teknologi i byggebranchen stiller nye krav til 
medarbejdernes kompetencer og dermed et nyt 
miks af fagligheder.  Hvordan påvirker ny teknologi 
kulturen, og hvordan imødekommer man dette?

13.15 Har du talent til at skabe vækst?  
v/ Torben Abildgaard, direktør,  
Curia Management
Succes afhænger af talenter, men talenter skal man 
gøre sig fortjent til. For talenter vil arbejde for de 
bedste. Hvordan tiltrækker, fastholder og udvikler 
man så talenter?

13.45 Pause

14.00 Gå fremtiden i møde med 
automatisering v/ Lasse Thomsen, 
direktør, LT Automation
Bliv klogere på fordele og ulemper ved 
automatisering. Medbring en konkret udfordring og 
få input til, hvordan du via automatisering kan skabe 
vækst og optimering af top- og bundlinje. 

14.30 Byg din fremtid - tag en lærling  
v/ Reidar Kogsted, gruppeformand, 
Byggegruppen, 3F Aalborg
Fremtiden kalder på flere erhvervsuddannede. En 
voksenlærling kan afhjælpe akutbehov. Hvad er 
gevinsterne ved at have en lærling, og hvad er 
udbyttet ved at indgå hele uddannelsesaftaler?

12.45 Hvordan får vi flere faglærte til at ville 
læse videre? v/ Gry Knoop, procesleder, 
WE LOVE PEOPLE
Faglærte skal blive bedre til at blive bedre. Men 
hvad tænker de faglærte selv om efteruddannelse, 
og hvilke myter er der om uddannelse? Og hvordan 
motiveres medarbejdere til at efteruddanne sig?

13.15 Vi skal bygge på vores medarbejdere 
v/ Peter Rindebæk, direktør og Peter 
Halkier, smed, Bladt Industries
Medarbejderne skal have uddannelse, som passer til 
de opgaver, som de bliver stiller overfor. Samtidig skal 
de brænde for de opgaver, de har. Hvordan kan vi 
arbejde med motivation og udvikling af ansatte?

13.45 Pause

14.00 Ledelse i en omskiftelig verden  
v/ Kenneth Mølbjerg Jørgensen, 
professor, Aalborg Universitet
Nye krav og nye kompetencer kalder på nye 
ledelsesformer. Hvordan bedriver man ledelse i en 
omskiftelig verden, og når innovation, nye krav og 
nye kompetencer gør sit indtog i virksomheden?

14.30 Når kompetencer går globalt  
v/ Anders Hedegaard Petersen, 
CEO, Gabriel
Kompetencerne er ikke nødvendigvis de samme, når man 
opererer lokalt, som når man opererer globalt. Hvordan 
identificerer og tiltrækker man de rette kompetencer i et 
globalt marked?

15.00 Rap up v/ Per Vers 
Per Vers, rapkunstner kendt fra bl.a. DRs programserie ”Rejsende i Dansk” sammen med Niels Hausgaard, deltager på 
konferencen som en flue på væggen og underholder i Europahallen med en rap over de indtryk, dagen har givet ham. 
Undervejs vil Per Vers inddrage input fra publikum.



Markedspladsen er din mulighed for at få svar på dine spørgsmål 
om opkvalificering af medarbejdere. Repræsentanter fra 
uddannelsesinstitutionerne står klar til at rådgive dig om mulighederne.

Du kan møde: 
■ AMU Nordjylland
■ TECHCOLLEGE
■ EUC Nord
■ EUC Nordvest
■ Erhvervsskolerne Aars
■ UCN - University College Nordjylland
■ BYG OVEN PÅ Fagmoduler for faglærte
■ Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord
■ FremKom - Fremtidens kompetencer i Nordjylland

WWW.NORDVÆKST.DK

MØD OS PÅ
MARKEDSPLADSEN

http://www.tilmeld.dk/nordvaekst2016/deaktiveret.html

