
Session og workshop om:

De store udfordringer på vej- og trafikområdet kræver 
ledelsesmæssig fokus. Én af de store ledelsesopgaver er 
at få støvet sektorens image af, så rekrutteringen af nye 
medarbejdere sikres i fremtiden. For kampen om medarbejdere 
bliver hård, og der bliver brug for kompetente medarbejdere 
hos alle aktører i vejsektoren – fra de mindste kommunale 
bestillere til de største private rådgivere og udførende entre-
prenører. Den samlede branche har en fælles interesse i, 
at alle kan arbejde effektivt. 

SESSIONEN indkredser de vigtigste ledelsesudfordringer i 
krydsfeltet mellem politisk ledelse og faglig ledelse og forholder 
disse til Vejforums tema ”Flere biler på vejene – hvad gør vi?” 
En central ambition for sessionen er at bane vej for ledelses-
mæssig 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, gymnasie- 
elever og sågar folkeskoleelever på. Her kan nævnes; virksom-
hedsbesøg, folkeskolepraktik, gymnasiale undervisningsforløb, 
afgangsprojekter, ingeniørpraktik, gæsteforelæsninger og 
traineeforløb. 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 de fremtidige rekrutteringsudfordringer – helt ned på  
fagspecifikke områder. Du får et indblik i hvilke samarbejds- 
muligheder der er regionalt og kommunalt. 

WORKSHOPPEN giver ideer til hvilke indsatser der virker, 
og argumenter til at gå hjem og finde ildsjælene. Efterfølgende  
giver vi ildsjælene/rollemodellerne et arbejdsrum i regi af 
Viadania, og et netværk med direkte kontakt til unge.
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Om Viadania: Viadania er et branchesamarbejde på vej- og trafikområdet, 

der arbejder på at sikre de rette kompetencer til Danmarks virksomheder. 

Viadania formidler bl.a. praktikpladser, undervisning og trainee-stillinger.

Ledelse med fokus på rekruttering
Målgruppe: Chefer, ledere og HR-ansvarlige 
Tilmelding: Meld dig som deltager på Vejforum 3. december 2014. 
Pris: 1.600 kr. for deltagelse i dagsmøde kl. 10.00 til 17.00.
Mere information og tilmelding: www.vejforum.dk
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Kl. 13.00-14.30 Session
Velkomst og introduktion v. Viadania

Vejsektoren – ledelse og udfordringer set fra kommunerne
Ved centerchef Marianne Spang Bech, Faxe Kommune, og medlem af KTC’s faggruppe for Ledelse,  
kompetence og organisation.  

En samlet branche – et perspektiv fra Vejdirektoratet 
Ved vejdirektør Per Jacobsen.

Er der ingeniørmangel i vejsektoren ?
Viadania/VEJ-EU har bestilt en rapport om ingeniørmangel i infrastruktursektoren. Resultaterne bliver 
præsenteret og sammenholdt med anbefalinger fra kommissionerne om infrastruktur og produktivitet. 
Ved Poul Sørensen, seniorkonsulent, COWI.

Regionalt partnerskab.  Om skole – virksomhedssamarbejde og undervisningsforløb 
med fokus på vejbyggeri
Ved Heiko Illing-Buch, regionalleder, NTS Center Vejle.

Kl. 15.00 - 17.00 Workshop
Ildsjælene og metoder der tiltrækker de unge nye faglige kræfter

Fællesdebat – opsamling
Hvordan kan man konkret løfte vej- ot trafiksektoren image og dermed skabe anerkendelse hos de unge, som vælger 
branchen, når de tager en uddannelse. Hvad gør vi hver især og hvad gør vi sammen? 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 formidles, der hvor de unge er og på de platforme som de unge benytter. 

Inspirationsindlæg til workshop og debat

Aktiv brug af LinkedIn blandt medarbejdere og brug af ambassadører 
Ved Susanne Junge, kommunikationspartner, NIRAS.

Om kompetenceafdækning i Vejdirektoratet 
Ved Jens Holmboe, anlægs- og driftsdirektør, Vejdirektoratet.

Tiltrækning af unge mennesker. Om studiejob og brug af facebook -
Ved Henrik Jess Jensen, afdelingsleder, Aalborg Kommune.

Skoleforvaltning og teknisk forvaltning i samarbejde om rekruttering af unge. 
Nyt undervisningsprojekt i Tønder Kommune med udgangspunktet i naturfagsstrategi og trafikpolitik 
Ved Lars Erik Skrydsbjerg, fagchef, Ejendom, plan og drift, Tønder Kommune.


