
Hvilke kompetencer kan du udvikle?

Vi skræddersyer kompetenceaktiviteterne specifikt til 
dine medarbejderes behov og tilbyder udvikling inden for 
en  række emner, eksempelvis: 

• Digitalisering af administrative processer i virksom-
heden. F.eks. brug af nye systemer til fakturering eller
projektstyring)

• Brug af data til samarbejde på tværs af afdelinger.
F.eks. til salg og produktion

• Digitalisering af byggebranchen. F.eks. IKT, Digital
aflevering, brug af 3D og brug af data i projekteringsfasen

• Digitalisering af salg- og markedsføring, Digitalt service
design og kundehåndtering.

Hvilke digitale kompetencer styrker din 
virksomhed?

Vi afklarer sammen med dig hvilke kompetencer, der  skaber 
vækst hos jer samt hvilke medarbejdere , som skal 
uddannes. På baggrund af jeres behov  sammensætter vi en 
komplet individuel kompetenceplan, der tager højde for 
medarbejderes individuelle niveau og behov. 

Vi har samlet 8 uddannelsesinstitutioner, som kan møde 
dine medarbejdere, hvor de er og sikre kompetenceudvikling 
på kort og lang sigt. 

Du behøver derfor ikke at tænke over, om I skal efteruddan-
nes på en erhvervsskole, et akademi eller et universitet. Vi 
finder ud af, hvem der bedst matcher jeres behov og arran-
gerer et kompetenceforløb, skræddersyet til jer.

Hvordan kan din virksomhed få et gratis 
kompetenceløft?

For at deltage i projektet, skal din virksomhed have mellem  
4 og 250 medarbejdere, være danskejet, og  beliggende i 
Region Sjælland.

Din virksomhed skal være en del af, eller primært afsætte 
til, bygge-anlæg, fødevare-, samt transport- og 
logistik branchen eller bio- og cirkulær økonomi.

I skal have digitale ambitioner, små som store, og se  
udviklingen af jeres medarbejdere ,som en vigtig del af jeres 
digitale vækstvej og være villig ti at bruge tid på 
kompetenceudvikling. Uddannelsen er gratis.

Digitale kompetencer er en forudsætning for fremtidig vækst, også for for små og 
mellemstore virksomheder. Derfor giver det  værdi at tænke på kompetenceudvikling.

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Kontakt os for at deltage:

Jacob K. Rasmussen
Dansk Byggeri

+45 2444 6785

jkr@danskbyggeri.dk

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om projektet og et eventuelt forløb, 
på vores hjemmeside: www.digitalvækst.dk

Tag kontakt til en af vores konsulenter, for at høre om 
din virksomhed kan deltage. 

Jan Boyesen
Maritime Development 

Center 

+45 3333 7488

jb@maritimecenter.dk

Rasmus Keinicke
SMVdanmark

+45 6196 3976

keinicke@smvdanmark.dk

Thomas Koed
Erhvervshus Sjælland

+45 4188 6626

tko@ehsj.dk

Randi Terp
Erhvervshus Sjælland

+45 5372 7199

rte@ehsj.dk

Stig Andersen 
LO-Skolen

+45 5137 9285, 
stigsirichandersen@gmail.com

STYRK DINE MEDARBEJDERES DIGITALE KOMPETENCER 


