
Vidste du at Billund Erhverv også kan
hjælpe, når det handler om arbejdskraft?
Som arbejdsmarkedet er i dag, finder du ikke nødvendigvis din nye medarbejder indenfor kommunens grænser og jobbet 
kan indebære en evt. flytning for den nye medarbejder. Da der også er rift om fremtidige kvalificerede medarbejdere, kan 
det være en god idé at sikre fokus på pipelinen af nye medarbejdere. Dette kan f.eks. være ved at have
god kontakt til de uddannelsessteder, hvor virksomheden ønsker medarbejdere fra.

Flere virksomheder kigger også mod udlandet for at finde de rette medarbejdere med specialiserede kompetencer, men det 
kan være svært at finde ud af, hvor man skal starte.

Billund Erhverv kan hjælpe din virksomhed med de problemstillinger, der kan dukke op, når du søger kvalificerede medarbejdere 
eller vil sikre det fremtidige medarbejderflow med dygtige nyuddannede.

Vi hører gerne om dine helt konkrete behov, så du kan få skræddersyet hjælpen til din virksomhed.

Rekruttering og
Bosætning
Kommende medarbejdere kan 
få information om bolig, fritid 
og institutioner.

Events
og messer
Få bosætningskoordinatoren 
med på sidelinjen ved events 
og messer.  

Fremtidig
arbejdskraft
Få hjælp til at etablere kontakt 
til forskellige uddannelses-
institutioner.

International
arbejdskraft
Nye internationale medarbej-
dere kan få hjælp til at finde 
rundt i bl.a. offentlige papirer 
og formularer.
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Hvordan kan vi hjælpe?
Vores bosætningskoordinator
Marianne K. Thomsen, kan fortælle 
meget mere om hvordan Billund
Erhverv kan hjælpe netop din 
virksomhed.

Tlf: +45 6915 2176
info@billunderhverv.dk

Har du andre spørgsmål?
Du kan også kontakte os for en snak 
med en af vores forretningsudviklere, 
så vi sammen kan finde ud af, hvordan 
vi bedst kan hjælpe dig videre med dit 
spørgsmål.


