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FORORD
Metalindustri HER (MIH) blev stiftet i efteråret 2015, af en række metal-
producerende virksomheder i Haderslev kommune. En styregruppe blev 
etableret og fik til opgave at beskæftige sig med værdiskabende pro-
jekter til netværkets fællesskab. Arbejdet resulterede i dette idékatalog.

Idekataloget er et øjebliksbillede af de muligheder, der er i 2016/2017, 
i det der hele tiden opstår nye muligheder for at tiltrække og fastholde 
personale. Vi håber, idekataloget kan bruges til at give et overblik og 
gøre det nemmere at finde rundt i den jungle, det kan være, således at 
du/I kan koncentrere jer om jeres kerneopgaver.

Vi er alle bevidste om, at fremtidens udfordringer på rekrutteringsområ-
det bliver væsentligt sværere, og konkurrencen om den gode arbejds-
kraft bliver tiltagende. De små og mellemstore virksomheder vil sand-
synligvis blive hårdest ramt, og her vil en fælles indsats fra MIH kunne 
være forskellen mellem succes eller eskalerende udgifter.

Vi håber at dette idekatalog giver et tilstrækkeligt grundlag for at kunne 
gennemføre ovenstående. 

Eventuelle spørgsmål rettes til Haderslev Erhvervsråd. 
www.her.dk/netvaerk/metalindustri-her
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MISSION 
Skabe et stærkt netværk blandt aktive metalindustrivirksomheder, 
som har til formål at fremme jobinteresser, vidensdeling, udvikling 
og profilering. Netværket skal baseres på åbenhed, tillid og dialog, 
så der kan samarbejdes om jobskabelse, projekter, udvikling og 
innovation mellem virksomhederne. Alle aktiviteter skal give  
merværdi for flertallet i netværket.

VISION:
”Give vores virksomheder et unikt netværk, der skaber de bedste 
rammer og vilkår for metalindustri i Danmark. ”
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ELEVER OG LÆRLINGE
FORMÅL: 
At sikre elever får kendskab til de muligheder der er i  
erhvervslivet lokalt, med henblik på at flere unge søger mod  
erhvervs- og kontor-uddannelse.

FOLKESKOLE:
• Jobmesse på Harmonien, alle job
• MIH åbent hus-arrangement for alle
• Virksomhedsbesøg fra 7-10 klasser  

Alle faggrupper i virksomheden
• Samarbejde mellem UU vejleder og MIH
• Praktikplads 9. og 10. klasser
• Adoption af skoleklasse (4. - 9. klasse)

KORTEREVARENDE UDDANNELSER:
• EUC og Hansenberg – rekruttering og uddannelse
• Handelsskoler – rekruttering og uddannelse
• Få de rigtige lærlinge / portaler / delelærlinge

METAL
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UDDANNELSESMESSE
FORSLAG

FORMÅL: 
At sikre at elever får kendskab til de muligheder der er i  
erhvervslivet lokalt,  med henblik på at flere unge søger  
mod erhvervsuddannelse/kontoruddannelse.

At unge får kendskab til MIH, samt oplysninger om,  
hvad MIH kan tilbyde.

EKSEMPEL:
Branding af mulighederne i MIH.
2 – 4 virksomheder repræsenterer MIH på messen.  
Der må også gerne være et produkt af stål, der bliver vist.
Godt som blikfang.

FOR VIRKSOMHEDEN 
Virksomhedens indsats ved opstart:
• Ingen

Virksomhedens udbytte:
• Markedsføring af virksomheden
• Rekruttere fremtidige lærlinge/elever 

IMPLEMENTERING:
Plan:
• Oprette arbejdsgruppe i MIH
• Fastlægge indhold til guideline
• Udarbejde information vedr. valgte  eksempelvis: 

 Udarbejdelse af budget
 Hvilke virksomheder skal deltage
 Branding
 Stand-opsætning
 Roll-ups
 Udarbejdelse af video, der omhandler en lærlings  
 arbejdsdag
 QR-kode til lærlingepladsportal
 Udarbejdelse af flyers

• Opfølgning
• Information til gruppens medlemmer

Omkostning:
MIH: ca. 25.000
Virksomheden:  Tid

Opfølgning:
Årlig opfølgning og ajourføring
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ÅBENT HUS ARRANGEMENT 
FOR HELE FAMILIEN

FORSLAG

FORMÅL: 
Give de unge, der skal vælge retning i folkeskolen, en mu-
lighed for sammen med familien at se virksomheder indefra, 
hvor de kan se mulige job-typer, inden evt. Jobmesse på 
Harmonien.
Ved at gentage dette år for år sikrer vi, at virksomhederne bag 
MIH gerne skulle blive det foretrukne karriere-valg.

EKSEMPEL:
Vise at MIH virksomheder ikke er sorte, beskidte og med lavt 
uddannelses-niveau.         
Vi skal vise mulighederne som faglærte, fx:
Smede og industriteknikere, lager- og montørpersonale-,
teknikere, ingeniører, salgs- og indkøbsfunktioner,
bogholderi- og projektmedarbejdere o.lign

FOR VIRKSOMHEDEN 
Virksomhedens indsats ved opstart:
• Ingen

Virksomhedens udbytte:
• Gøre tiltrækning af de unge lettere og dermed  

højne kvaliteten af elever/lærlinge 

IMPLEMENTERING:
Plan:
• Oprette arbejdsgruppe i MIH
• Fastlægge indhold til guideline: 
 Udfærdige skitse sammen med UU-vejleder
 Retningslinjer for åbent hus arrangement
 Markedsføring
 Udarbejde materiale til udlevering på dagen
• Udarbejde information vedr. muligheder
• Udarbejdelse af implementeringsforslag
• Information til MIH virksomhederne.

Omkostning:
MIH: Penge
Virksomheden:  Tid og lokaler

Opfølgning:
Årlig opfølgning og ajourføring
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VIRKSOMHEDSBESØG
FRA 7. - 10. KLASSE

FORSLAG

FORMÅL: 
Give de unge, der skal vælge retning i folkeskolen, en mulig-
hed for se mulige job- typer, inden evt. valg af videre studie-
retning.

Her ønsker MIH at åbne virksomheder op for folkeskolen i 
arbejdstiden, således at de unge  kan se en arbejdende virk-
somhed og blive inspireret til job-muligheder.

EKSEMPEL:
I samarbejde med kommunens UU-vejledere sammensætte et 
ambitiøst projekt, hvor fx. 200 til 300 elever besøger de arbej-
dende virksomheder.

FOR VIRKSOMHEDEN 
Virksomhedens indsats ved opstart:
• Ingen

Virksomhedens udbytte:
• Gøre tiltrækning af de unge lettere og dermed  

højne kvaliteten af elever/lærlinge 

IMPLEMENTERING:
Plan:
• Oprette arbejdsgruppe i MIH
• Fastlægge indhold til guideline: 
 Udfærdige skitse sammen med UU-vejleder
 Retningslinjer for virksomhedsbesøg
 Markedsføring
 Udarbejde materiale til udlevering på dagen
• Udarbejde information vedr. muligheder
• Udarbejdelse af implementeringsforslag
• Information til MIH virksomhederne.

Omkostning:
MIH: Penge
Virksomheden:  Tid og lokaler

Opfølgning:
Årlig opfølgning og ajourføring
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ADOPTION AF SKOLEKLASSER 
FRA 4. - 9. KLASSE

FORSLAG

FORMÅL: 
Her indgår en MIH-virksomhed et partnerskab med en eller 
flere folkeskole-klasser, som virksomheden følger. 
Klassen besøger virksomheden hvert år, hvor man sammen-
kæder den læring, som den pågældende klasse har, med et 
projekt i virksomheden. Dette er med til at vise brugen af den 
lærte teori i praksis. Eleverne får en naturlig forståelse og  
tilgang til de muligheder, der er i MIH-virksomheder.

EKSEMPEL:
Bruge sprog, brochurematerialer, tegninger, præsentationer, 
metal-dele og lign. til at eleverne i grupper laver små projek-
ter, som passer ind i den pågældende undervisning, og som 
koordineres med klassens lærere inden.

FOR VIRKSOMHEDEN 
Virksomhedens indsats ved opstart:
• Ingen

Virksomhedens udbytte:
Gøre tiltrækning af de unge lettere og dermed højne kvalite-
ten af elever / lærlinge. De unge skulle gerne få et retvisende 
billede af MIH virksomheder, og samtidig få øjnene op for, at 
den teori de lærer reelt bruges i praksis.

IMPLEMENTERING:
Plan:
• Oprette arbejdsgruppe i MIH
• Fastlægge indhold til guideline: 
 Udfærdige skitse sammen med UU-vejleder
 Retningslinjer for adoption
 Retningslinjer for virksomhedsbesøg
 Markedsføring i samarbejde med UU-vejleder  
 (Haderslev kommune)
 Udarbejde fælles materiale til brug til forskellige  
 klassetrin. Det skal gøres relativt nemt for virksomheden
• Udarbejde information vedr. muligheder
• Udarbejdelse af implementeringsforslag
• Information til MIH-virksomhederne

Omkostning:
MIH: Ingen
Virksomheden:  Tid, lokaler og materialer

Opfølgning:
Årlig opfølgning og ajourføring
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SAMARBEJDE MED  
UU-VEJLEDER/KOMMUNEN

FORSLAG

FORMÅL: 
Få en dedikeret UU-vejleder, hvis speciale er Metalindustrien.
Via et planlagt samarbejde, at få en løbende dialog, som vil 
udvikle forholdet mellem skoler og virksomheder. 

Alle UU-vejledere er orienteret om MIH virksomhederne, og  
de muligheder der er.

EKSEMPEL:
Inddrage mini-projekter fra MIH-virksomhederne.
Disse projekter vil udfordre de unge på innovation,  
kreativitet, præsentation ol. 

FOR VIRKSOMHEDEN 
Virksomhedens indsats ved opstart: Ingen

Virksomhedens udbytte:
• Gøre tiltrækning af de unge lettere og dermed højne  

kvaliteten af elever/lærlinge.
• Skabe lysten til fremtidens innovative, kreative medarbejdere,  

som virksomhederne skal bruge til udviklingsopgaver.

IMPLEMENTERING:
Plan:
• Oprette arbejdsgruppe i MIH
• Fastlægge indhold til samarbejde
• Udarbejde information vedr. muligheder
• Udarbejdelse af implementeringsforslag
• Information til MIH-virksomhederne

Omkostning:
MIH: Ingen
Virksomheden:  Ingen 

Opfølgning:
Årlig opfølgning og ajourføring
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PRAKTIKPLADS 
9. - 10. KLASSE

FORSLAG

FORMÅL: 
Åbne op for at folkeskoleelever kan få et indblik i  
metalindustriens hverdag.

EKSEMPEL:
Eleven følger en smed, teknisk-designer, kontor-,  
administrations-, montør-, lagermedarbejder eller lignende 
i hverdagen.

Eventuelt forløb med flere funktioner tværfagligt i samme  
virksomhed.

FOR VIRKSOMHEDEN 
Virksomhedens indsats ved opstart: 
• Ingen

Virksomhedens udbytte:
• Gøre tiltrækning af de unge lettere og dermed højne  

kvaliteten af elever/lærlinge.

IMPLEMENTERING:
Plan:
• Oprette arbejdsgruppe i MIH
• Undersøge mulighederne for skolepraktikpladser  

i produktionen i metalbearbejdende virksomheder,  
samt administrative plads-muligheder

• Undersøge mulighed for samarbejdsaftale med  
UU-vejleder og Haderslev kommune

• Udarbejde information vedr. muligheder
• Udarbejdelse af implementeringsforslag
• Information til MIH virksomhederne

Omkostning:
MIH: Ingen
Virksomheden: Tid og eventelt værnemidler 

Opfølgning:
Årlig opfølgning og ajourføring
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EUC OG HANSENBERG 
REKRUTTERING OG UDDANNELSE

FORSLAG

FORMÅL: 
Få uddannet faglærte og gerne øge antallet, for at sikre  
virksomhedernes fremtidige medarbejdere.

Udarbejde en guideline, hvor vi i fællesskab med  
uddannelsesinstitutionerne markedsfører og optager  
lærlinge i metalindustrien. MIH skal sikre, at man tiltrækker de 
bedste lærlinge ved at stille attraktive uddannelses- miljøer til 
rådighed.

EKSEMPEL:
Besøg på fx. EUC og Hansenberg, hvor netværket og  
mulighederne præsenteres.
Højt ambitionsniveau, de skal klare sig godt. Tilbyde et  
moderne ungt studie-miljø, hvor MIH virksomhederne laver 
fælles tiltag. Evt. samarbejde med UU-vejleder.

FOR VIRKSOMHEDEN 
Virksomhedens indsats ved opstart: 
• Ingen

Virksomhedens udbytte:
• De unge ser lærepladsen som et godt og primært ønske  

om uddannelse. Det skulle gerne give flere lærlinge  
og flere, der brænder for faget.

IMPLEMENTERING:
Plan:
• Oprette arbejdsgruppe i MIH
• Fastlægge indhold til guideline for fælles markedsføring 

samt rekruttering, og undersøge muligheder for fælles 
tiltag

• Udarbejde information vedr. muligheder
• Udarbejdelse af implementeringsforslag
• Information til MIH virksomhederne

Omkostning:
MIH: Ingen
Virksomheden: Tid 

Opfølgning:
Årlig opfølgning og ajourføring
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HANDELSSKOLER 
REKRUTTERING OG UDDANNELSE

FORSLAG

FORMÅL: 
Få uddannet handels- og kontormedarbejdere og gerne øge 
antallet for at sikre virksomhedernes fremtidige medarbejdere.

Udarbejde en guideline, hvor vi i fællesskab med uddan-
nelsesinstitutionerne markedsfører og optager studerende i 
metalindustrien. MIH skal sikre, at man tiltrækker de bedste 
studerende ved at stille attraktive uddannelses- miljøer til 
rådighed.

EKSEMPEL:
Besøg på fx. Haderslev Handelskole og IBC, hvor netværket 
og mulighederne præsenteres. Højt ambitionsniveau, de skal 
klare sig godt. Tilbyde et moderne ungt studie-miljø, hvor 
MIH virksomhederne laver fælles tiltag. Samarbejde med 
UU-vejleder og brug af praktikpladsen.dk.

FOR VIRKSOMHEDEN 
Virksomhedens indsats ved opstart: 
• Ingen

Virksomhedens udbytte:
• De unge ser lærepladsen som et godt og primært ønske  

om uddannelse. Det skulle gerne give flere lærlinge  
og flere, der brænder for faget.

IMPLEMENTERING:
Plan:
• Oprette arbejdsgruppe i MIH
• Fastlægge indhold til guideline for fælles markedsføring 

samt rekruttering, og undersøge muligheder for fælles 
tiltag

• Udarbejde information vedr. muligheder
• Udarbejdelse af implementeringsforslag
• Information til MIH virksomhederne

Omkostning:
MIH: Ingen
Virksomheden: Tid 

Opfølgning:
Årlig opfølgning og ajourføring
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FÅ DE RIGTIGE ELEVER OG LÆRLINGE 
SØGEPORTALER/DELELÆRLINGE

FORSLAG

FORMÅL: 
• Skabe fælles platform for et attraktivt studiemiljø, på tværs  

af virksomhederne.
• Fælles profil for større tiltrækningsmulighed.
• Aktivt opsøge de studerende på jobmesser eller på  

uddannelsesinstitutionerne.
• Sikre nok elever for netværkets virksomheder

EKSEMPEL:
Branding af mulighederne i MIH.
Tilbyde et moderne ungt studie-miljø, hvor MIH virksomhederne 
laver fælles cafe, -fest og inspirations-studiemiljøer på tværs  
af MIH- virksomheder. Miljøet skal kunne konkurrere med  
gymnasier ol.
Give de studerende et fællesskab  på tværs af virksomhederne. 
Samarbejde med UU-vejleder og brug af praktikpladsen.dk

FOR VIRKSOMHEDEN 
Virksomhedens indsats ved opstart: 
• Ingen

Virksomhedens udbytte:
• Gøre tiltrækning af de unge lettere og dermed højne  

kvaliteten af elever/lærlinge

IMPLEMENTERING:
Plan:
• Oprette arbejdsgruppe i MIH
• Fastlægge indhold til guideline: 
 Fælles markedsføring
 Undersøge muligheder for moderne studiemiljø
 Lad elever og lærlinge indgå i samarbejdet (elevråd)
• Udarbejde information vedr. muligheder
• Udarbejdelse af implementeringsforslag
• Information til MIH virksomhederne

Omkostning:
MIH: Evt. økonomi
Virksomheden: Tid, lokaler og eventuelt økonomi 

Opfølgning:
Konstant arbejde for et attraktivt studiemiljø.  
Arbejdet kan gå på skift mellem virksomhederne, eventuelt i 3 
månederes perioder. 
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FAGLÆRTE
FORMÅL: 
At sikre fastholdelse, tiltrækning og udvikling af faglærte  
medarbejdere. 

KOMPETENCEUDVIKLING FOR  
EKSISTERENDE MEDARBEJDERE:
• Kompetenceafklaring 
• Kompetencefond 
• Efteruddannelse (støtteordning)
• Voksenlærlinge (støtteordning)
• Kompetenceudvikling for ledige
• Praktikordning (4 og 13 uger)
• Målrettet efteruddannelse via jobcenter (6 uger) 

REKRUTTERING AF FAGLÆRTE: 
• Målrettet rekruttering 
• Flygtningeintegration
• HR arbejde

METAL
INDUSTRI HER
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KOMPETENCEUDVIKLING FOR 
EKSISTERENDE MEDARBEJDERE

FORSLAG

FORMÅL: 
Højne kompetence niveauet hos nuværende medarbejdere  
– evt. fra ufaglært til faglært

Kendskab til muligheder og fordele i relation til forskellige  
støtteordninger 

• Kompetenceafklaring 
• Kompetencefond (VEU center)
• Efteruddannelse (støtteordning)
• Voksenlærlinge (støtteordning)

Udarbejde en guideline vedr. forskellige støtteordninger/uddan-
nelsesmuligheder der indeholder information om:
• AMU kurser
• EUD/EUX uddannelse
• AMU merkantile fag
• Akademifag
• Regler for VEU godtgørelse
• Regler for tilskud for ufaglærte og faglærte

FOR VIRKSOMHEDEN 
Virksomhedens indsats ved opstart: 
• Ingen

Virksomhedens udbytte:
• Fælles overblik over muligheder inden for efteruddannelse 

samt økonomisk kompensation eller støtte hertil
• Løbende opdatering omkring ændringer/nye tiltag fra  

regering, kommune og jobcenter

IMPLEMENTERING:
Plan:
• Oprette arbejdsgruppe i MIH
• Fastlægge indhold til guideline
• Udarbejde information  vedr. valgte efteruddannelser  

samt mulige støtteordninger og samarbejdspartnere  
(uddannelsesinstitutioner m.fl.)

• Information til gruppens medlemmer

Omkostning:
MIH: Ingen
Virksomheden: Ingen 

Opfølgning:
Halvårlig opfølgning og ajourføring.
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KOMPETENCEUDVIKLING  
FOR LEDIGE

FORSLAG

FORMÅL: 
Højne kompetence niveauet hos ledige inden fastansættelse i 
virksomhed  (evt. alternativet til en faglært medarbejder)

Kendskab til muligheder og fordele i relation til praktik- og  
uddannelsesordninger.
• Praktikordning (4, 8 og 13 uger)
• Målrettet efteruddannelse via jobcenter (6 uger)

Udarbejde en guideline vedr. forskellige praktikordninger/ 
uddannelsesmuligheder, der indeholder information om:
• Virksomhedspraktik  - personer på sygedagpenge/kontant-

hjælp  som er i en udredningsprocess (13 uger + mulighed 
for forlængelse + mulighed for løntilskud) 

• Virksomhedspraktik – alm. Ledighed  
(4 uger + mulighed for løntilskud)

• Virksomhedspraktik nyuddannede   
(8 uger + mulighed for løntilskud)

• Efteruddannelse for ledige inden ansættelse hos virksomhed 
(6 uger)

• Økonomisk konsekvens for virksomheden

Praktik ophold = kompetenceløft via sidemandsoplæring i  
virksomheden

FOR VIRKSOMHEDEN 
Virksomhedens indsats ved opstart: 
• Ingen

Virksomhedens udbytte:
• Fælles overblik over muligheder inden for rekruttering af  

ledige via praktik i virksomheden samt kompetenceløft af  
ledige inden fastansættelse

• Løbende opdatering omkring ændringer/nye tiltag

IMPLEMENTERING:
Plan:
• Oprette arbejdsgruppe i MIH
• Fastlægge indhold til guideline
• Udarbejde information  vedr. valgte efteruddannelser  

samt mulige støtteordninger og samarbejdspartnere  
(uddannelsesinstitutioner m.fl.)

• Information til gruppens medlemmer

Omkostning:
MIH: Ingen
Virksomheden: Ingen 

Opfølgning:
Halvårlig opfølgning og ajourføring.
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REKRUTTERING AF FAGLÆRTE
FORSLAG

FORMÅL: 
Effektiv målrettet rekruttering med få omkostninger (kr./øre og 
ressourcer)

Kendskab til muligheder og fordele i relation til rekruttering  
via Jobcenter og sociale medier.
• Målrettet rekruttering (Jobcenter) 
• Sociale medier (Facebook, LinkedIn) 

Udarbejde en guideline vedr. brug af Jobcenter og deres lands-
dækkende netværk samt de sociale mediers hurtige måde at 
kommunikere budskaber på til mange personer.
Evt. indeholdende:
• Beskrivelse af Jobcenter Haderslev og deres landsdækkende 

muligheder indenfor rekruttering af ordinære jobs.
• Hvordan griber man de sociale medier an  

– muligheder/trusler 
• Økonomisk konsekvens for virksomheden

FOR VIRKSOMHEDEN 
Virksomhedens indsats ved opstart: 
• Ingen

Virksomhedens udbytte:
• Fælles overblik over muligheder inden for rekruttering af  

faglærte uden brug af tidskrævende jobannoncer og dyre 
rekrutteringsbureauer.

IMPLEMENTERING:
Plan:
• Oprette arbejdsgruppe i MIH
• Fastlægge indhold til guideline
• Udarbejde information  omkring Jobcenter og Sociale me-

dier. Evt. kontaktinfo hos Jobcenter, hvilke informationer 
skal jobcenter have, hvordan udvælger jobcenter  
kandidater, den gode historie (eksempel på rekruttering  
via f.eks. Facebook/Linkedin).

• Information til gruppens medlemmer

Omkostning:
MIH: Ingen
Virksomheden: Ingen 

Opfølgning:
Ingen (op til den enkelte virksomhed at anvende konceptet)
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FLYGTNINGEINTEGRATION
FORSLAG

FORMÅL: 
Tæt samarbejde med Jobcenterets integrationskonsulenter skal 
sikre, at de flygtninge der kommer til kommunen hurtigt bliver  
en del af den tilgængelige arbejdsstyrke.

EKSEMPEL:
MIH udarbejder sammen med integrationskonsulenterne en 
plan for, hvad MIH-virksomheder kan bruge.

MIH-virksomheder introduceres for søgemuligheder for  
flygtninge

FOR VIRKSOMHEDEN 
Virksomhedens indsats ved opstart: 
• Ingen

Virksomhedens udbytte:
• Mulighed for at få ansat dygtige arbejdsomme medarbejdere, 

hvor jobcenteret hjælper virksomhederne og flygtningene.

IMPLEMENTERING:
Plan:
• Oprette arbejdsgruppe i MIH
• Fastlægge indhold til guideline
• Jobcenteret vurderer, hvilke personer der har tilstrækkelige 

dansk-sprogfærdigheder til at kunne bestride et job
• Jobcenteret forskoler flygtningene, så de bliver forberedt 

til MIH-virksomhederne
• Udarbejde information  omkring Jobcenter, kontaktinfo 

hos Jobcenter, hvilke informationer skal Jobcenter have, 
hvordan udvælger Jobcenter kandidater, den gode historie 
(eksempel på rekruttering via f.eks. Facebook/Linkedin)

• Information til gruppens medlemmer

Omkostning:
MIH: Ingen
Virksomheden: Ingen 

Opfølgning:
Ingen (op til den enkelte virksomhed at anvende konceptet)
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HR ARBEJDE
FORSLAG

FORMÅL: 
Styrke virksomhedens HR arbejde via ekstern konsulent.

EKSEMPEL:
• Rekrutteringer og aflaste lederne for administrationen i 

denne forbindelse (Produktblad, over hvilke punkter der kan 
støttes med, er vedhæftet). Mange af jer er jo i færd med at 
ansætte og finde kvalificerede medarbejdere

• Udarbejde og ajourføre personalehåndbog samt diverse 
Personalepolitikker

• Sætte medarbejderudviklingssamtaler i system og følge op 
på samtaler og tage action på aftalerne

• Lave introduktionsforløb for nye medarbejdere
• Undervise ledere (og medarbejdere) i forebyggelse og  

håndtering af stress (hvad er stress og hvad er det ikke – fra 
tabu til åbenhed om stress – skal vi bare lade medarbejderen 
være syg)

• Deltage i afviklingen/opsigelse af medarbejdere, herunder 
sikre personalejuraen overholdt

FOR VIRKSOMHEDEN 
Virksomhedens indsats ved opstart: 
• Tid

Virksomhedens udbytte:
• Struktureret HR-arbejde

IMPLEMENTERING:
Plan:
• Oprette arbejdsgruppe i MIH
• Fastlægge indhold til guideline
• Information til gruppens medlemmer

Omkostning:
MIH: Ingen
Virksomheden: Tid og økonomi 

Opfølgning:
Ingen (op til den enkelte virksomhed at anvende konceptet)
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HØJTUDDANNEDE
FORMÅL: 
Sikre fremadrettet samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner 
og MIH virksomheder med henblik på at tiltrække studerende og 
færdiguddannede

NYUDDANNEDE:
• Uddannelsesinstitutioner
 SDU-Ingeniører 
  Praktikforløb
  Afgangsprojekter
  PhD
 SDU - HD
 Maskinmesterskolen
 Erhvervsakademi - Teknikere
 Akademiuddannelser 

ETABLEREDE: 
• Jobportal
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NYUDDANNEDE

FORMÅL: 
Sikre en viden og struktureret samarbejde mellem MIH  
virksomheder og forskellige uddannelsesinstitutioner i  
forbindelse med uddannelsesforløb.

MARKEDSFØRING AF MIH:
• Årlige messer på de enkelte uddannelsesinstitutioner hvor 

MIH virksomheder præsenterer sig selv og mulige projekter.
• Åbent hus arrangement ved forskellige virksomheder hvor 

studerende inviteres
• Udarbejde og vedligeholde projektkatalog som relateres til 

de enkelte uddannelsessteder (Web løsning under MIH).
• Etablering af faste kontaktgrupper 

SAMARBEJDE
• Praktikforløb med studerende typisk 20 uger hvor de  

studerende er tilknyttet en virksomhed og typisk  
gennemfører et eller flere projekter i perioden

• Afgangsprojekt (med fordel i forlængelse af praktikforløb) 
hvor den studerende udarbejder et projekt i virksomheden

• Muligheder for PhD studie i en eller flere virksomheder

FOR VIRKSOMHEDEN 
Virksomhedens indsats ved opstart: 
• Medvirke til at udarbejde informationsmateriale vedr.  

virksomhedsprofiler og projektkatalog
• Forberede og deltage i messer og uddannelsesevents
Virksomhedens udbytte:
• Får gennemført projekter, får ny viden og får rekrutterings-

grundlag for nyuddannede

IMPLEMENTERING:
Plan:
• Nedsætte kontaktgruppe
• Tage kontakt til de forskellige uddannelsesinstitutioner 

med henblik på at aftale samarbejdsform
• Udarbejde guide til samarbejde mellem de enkelte MIH  

virksomheder og de enkelte institutioner:
 Virksomhedsprofil  
 Projekter
 Praktikforløb
 PhD. forløb
 Kontaktpersoner

Omkostning:
MIH: Ingen
Virksomheden: Ingen

FORSLAG
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ÅBENT HUS FOR STUDERENDE
FORSLAG

FORMÅL: 
De studerende skal vide hvilke muligheder der findes i MIH-virk-
somheder. Derudover give mulighed for netværke og indgå 
aftale om projektforløb.

MARKEDSFØRING AF MIH:
• Årlig bustur til MIH virksomheder
 Virksomhedskendskab
 Projektmuligheder
 Formidling af kontakt mellem virksomhed og studerende

Valg af uddannelsesinstitutioner for besøget.

FOR VIRKSOMHEDEN 
Virksomhedens indsats ved opstart: 
• Ingen
• Drift: Være villig til at åbne døren og visse muligheder

Virksomhedens udbytte:
• Studerende får kendskab til de muligheder der er i området.

IMPLEMENTERING:
Plan:
• Oprette arbejdsgruppe i MIH
• Årlig planlægning.
 Kontakt uddannelsesinstitutioner med henblik på  
 at afklare ønske
 Kontakt MIH virksomheder med henblik på at afklare   
 muligheder for besøg og projekter
 Planlægge besøg

Omkostning:
MIH: Økonomi
Virksomheden: Tid og lokaler 

Opfølgning:
Årlig opfølgning og ajourføring.
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HADERSLEV KOMMUNE
FORMÅL: 
• Bedre promovering af Kommunen, via hjemmeside og  

evt. link i stillingsopslag
• Fælles promovering med Kommunen om at trække de  

unge studerende tilbage til kommunen
• I fællesskab med Kommunen at fremme samarbejdet med  

skoler om info til elever om jobmuligheder i kommunen
• Et tæt netværk med relevante ledere i Kommunen, som kan 

fremme kommunikationen mellem Kommune og virksomheder

METAL
INDUSTRI HER
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PROMOVERING AF
KOMMUNEN

FORSLAG

FORMÅL: 
Bedre promovering af kommunen, via hjemmeside og  
evt. link i stillingsopslag.

At få udarbejdet en standard tekst på kommunens  
hjemmeside, som MIH medlemmer kan linke til i forbindelse 
med stillingsopslag. Teksten skal indeholde alle de fordele og 
positive muligheder der kan tilbydes ved at bo og arbejde i  
Haderslev kommune.

FOR VIRKSOMHEDEN 
Virksomhedens indsats ved opstart: 
• At sætte linket på sine stilliingsopslag

Virksomhedens udbytte:
• At synliggøre alle de gode fordele og muligheder der i  

området, og dermed at kunne lokke medarbejder til området. 

IMPLEMENTERING:
Plan:
• Oprette arbejdsgruppe i MIH
• Kontakte kommunen
• I fællesskab med kommunen at udarbejde en tekst
• Informere alle HIM medlemmer om linket

Omkostning:
MIH: Tid
Kommunen: Tid 

Opfølgning:
Årlig opfølgning og ajourføring.
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HVAD GØRES DER OFFENTLIGT, FOR AT FÅ FLERE 
ARBEJDSPLADSER INDEN FOR PRODUKTIONEN

FORSLAG

FORMÅL: 
I fællesskab med Kommunen og DI, at få information om den 
nationale indsats som der pt. gøres fra regeringens side, for at 
skaffe flere produktionsarbejdspladser. 

FOR VIRKSOMHEDEN 
Virksomhedens indsats ved opstart: 
• At møde op til et infomøde

Virksomhedens udbytte:
• At få den seneste info omkring, hvad  der sker af tiltag for at 

fremme antallet af kvalificeret arbejdskraft til industrien

IMPLEMENTERING:
Plan:
• Oprette arbejdsgruppe i MIH
• Arrangere en infoaften

Omkostning:
MIH: Tid
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SYNLIGGØRELSE AF  
JOBMULIGHEDER I KOMMUNEN

FORSLAG

FORMÅL: 
I fællesskab med kommunen, at udarbejde en jobportal, hvor 
alle MIH virksomheders jobannoncer automatisk slås op på  
kommunens hjemmeside.

FOR VIRKSOMHEDEN 
Virksomhedens indsats ved opstart: 
• Aktivt at gøre opslag tilgængelig for portalen

Virksomhedens udbytte:
• Mere eksponering af stillingsopslag

IMPLEMENTERING:
Plan:
• Oprette arbejdsgruppe i MIH
• Kontakte Jobcentret
• I fællesskab med kommunen at opbygge en portal

Omkostning:
MIH: Tid 
Kommunen: Tid

Opfølgning:
Årlig opfølgning og ajourføring
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KOMMUNAL KONTAKT
FORSLAG

FORMÅL: 
Et tæt netværk med kommunens ledere, som har berøring  
med MIH.

FOR VIRKSOMHEDEN 
Virksomhedens indsats ved opstart: 
• At deltage

Virksomhedens udbytte:
• Et godt netværk til kommunen, der skal fremme  

kommunikationen mellem erhvervslivet og kommunen

IMPLEMENTERING:
Plan:
• Oprette arbejdsgruppe i MIH
• Kontakte kommunen og i fællesskab udarbejde en liste 

over ledende medarbejdere fra begge lejre
• Indkalde til en speeddating

Omkostning:
MIH: Tid 
Kommunen: Tid

Opfølgning:
Årlig opfølgning og ajourføring
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PERSONALEGODER
GENERELT

FORMÅL: 
Skabe en attraktiv arbejdsplads med henblik på at tiltrække og 
fastholde medarbejdere.

Kendskab til muligheder og fordele i relation til lovgivningen.

Udarbejde en guideline vedr. forskellige personalegoder der 
indeholder information om:
• Personalegode
• Økonomisk konsekvens for virksomheden
• Økonomisk konsekvens for medarbejderen
• Overblik over de forskellige modeller i relation til  

betalingsform
Eks..
Massageordning som kan laves som en bruttoordning, hvor  
virksomheden betaler tiden og medarbejderen den direkte  
omkostning. Forudsætning for ordningen er at der udarbejdes 
en bindende kontrakt mellem medarbejder og virksomhed,  
og der trækkes et fast beløb hver måned i 12 måneder.

FOR VIRKSOMHEDEN 
Virksomhedens indsats ved opstart: 
• Ingen

Virksomhedens udbytte:
• Fælles overblik over muligheder inden for personalegoder
• Løbende opdatering i relation til skatteregler

IMPLEMENTERING:
Plan:
• Oprette arbejdsgruppe i MIH
• Fastlægge indhold til guideline
• Udarbejde information vedr. valgte personalegoder,  

eksempelvis:
 Bonus
 Sundhedssikring
 Sundhedsordning
 Massageordning
 Frugtordning 
 Virksomheds personaleforening
 Kantineordning
• Vurdere muligheder for fællesaftaler mellem MIH og  

leverandører (massører, kiropraktor, fitness etc.)
• Information til gruppens medlemmer

Omkostning:
MIH: Tid

Opfølgning:
Årlig opfølgning og ajourføring 
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METALINDUSTRI HER 
MEDLEMMER

KONTAKT
Jan Hyldal, udviklingskonsulent 
Haderslev Erhvervsråd 
jan@her.dk 
5151 0750

AB Jensen Maskinfabrik A/S
BEMA A/S
Certex Danmark A/S
Dani-tech A/S
Gram Commercial A/S
Gram Equipment A/S
Gram Slotssmedie 
H.C. Petersens Maskinfabrik ApS
HM System A/S
Johs. Møller Maskinfabrik A/S
Nito A/S
ReTec Miljø ApS
Støtek A/S 
V.Å. Gram A/S ”

”

VI ER VIRKSOMHEDER, 
DER TAGER ANSVAR 
OG HAR FOKUS PÅ 

METALINDUSTRIENS
FREMTID I HADERSLEV 

KOMMUNE


