
Task Force virksomhedernes vision 
for Code of Care Hedensted
Vi vil sammen skabe enkle rammer 

for virksomhederne, så de med passion 

kan sikre plads til udsatte mennesker, 

og derved give selvværd og velfærd 

til disse mennesker

Torsdag d. 31. marts 2016 på Danmarksvej 2, 8722 Hedensted

Grib fremtiden
– en chance til alle 

Task Force virksomheder bag Code of Care Hedensted inviterer til

Hedensted
OMVENDT

MESSE



14.30  Standene åbner  

- og musikalsk velkomst ved Larsen og jeg

15.00  Velkomst  

v/Henrik Alleslev, medlem af Code of Care 

Hedensted og formand for Udvalget for Beskæftigelse

15.10  Består et hold altid af de bedste spillere?  

Om positiv tankegang og om at lytte – og kan uafgjort egentlig bruges til noget?

 v/Troels Bech sportskommentator og sports direktør i Brøndby IF. 

På arbejdspladsen handler det om at kunne motivere på højeste plan. Igennem mange år som træner for 

forskellige professionelle fodboldklubber, har Troels opnået stor erfaring med de udfordringer, der altid er 

forbundet med at få et hold til at fungere optimalt og samtidig forstå at se, og ikke mindst til at få det bedste 

frem, i de enkelte spillere.

Troels Bech var en aktiv spiller, der var kendt for at være taktisk klog og som både kunne lægge op til mål og 

selv score. Desværre satte en skade i en alt for ung alder en stopper for hans videre karriere, og skaden blev 

dermed også begyndelsen på den unge spillers trænerkarriere. Troels Bech bruger nu tiden på arbejde og 

sine inspirerende foredrag om vinderkultur og samarbejde.

15.40   Find din nye medarbejder  
- besøg de lediges stande

16.10    Virksomhed møder ledig - vejen ud af langtidsledighed 

 - v/Stig Caspersen og Frank Gripping fra Energiforbedring

16.20  Lokalt Socialt Samfundsansvar - en del af virksomhedens strategi  

- og som en positiv løftestang for forretningen v/Preben Kirkeby, Miralix

  Preben taler om det at gøre en forskel for andre mennesker – og samtidig opnå 

en positiv gevinst for virksomhedskulturen og for forretningen. 

16.30  Er det bøvl eller giver det god mening  
v/Bo Bonde, Spisegaarden i Løsning

16.40 Find din nye medarbejder 

 - besøg de lediges stande

17.15  Status på arrangementet  
v/Henrik Alleslev, formand for 

Udvalget for Beskæftigelse

18.00   Tak for i dag   
– vi ses igen næste år

Program

Troels Bech
kl. 15.10

Stig Caspersen,
Energiforbedring

kl. 16.10

Preben Kirkeby,
Miralix

kl. 16.20

Bo Bonde,
Spisegaarden

kl. 16.30

Musikalske indslag ved  
arrangementet leveres 

af Larsen og Jeg.

Grib fremtiden handler om... 

•   helt almindelige – men ledige mennesker 

- hvis højeste ønske er at få et job. 

•   at tage et lokalt socialt samfundsansvar for at 

ledige får en chance på arbejds markedet – 

og om samfundsansvaret som en positiv del 

af virksomhedens strategi og kultur.

Den 31. marts er ledige klar til at ”sælge” sig 

selv til job, deltidsjob, småjob, vikarjob mv. 

Fælles for de ledige er: De har brug for en 

chance for at få den arbejdserfaring, som 

kan give dem troen på sig selv, og bryde en 

negativ spiral. 

Vi håber mange 

virksomheder vil 

møde op til messen 

for at høre mere om 

at tage et lokalt socialt 

samfundsansvar, og 

gerne medbringer 

konkrete jobs eller småjobs til ledige.

Henrik Alleslev. Medlem af Task Forcen 

bag Code of Care Heden sted og  

formand for Udvalget for Beskæftigelse

Mød dem på dagen... 



Task Force virksomheder bag Code of Care Hedensted

Online tilmelding
hedensted.nemtilmeld.dk/26/Hedensted

http://hedensted.nemtilmeld.dk/26/

