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Forord
Arbejdskraftprognosen 2022 peger på arbejdskraftskraftbehovet i Randers Kommune i et perspektiv på 12
måneder. Prognosen fokuserer på tre hovedområder; først på virksomhedernes fremtidige
arbejdskraftbehov og mulige arbejdskraftmangler, dernæst på uddannelse, kompetencebehov og
muligheder for lærlinge, og afslutningsvis på det rummelige arbejdsmarked. Dette års prognose viser et
optimistisk erhvervsliv, trods vedvarende usikkerhed i samfundet som følge af COVID-19 situationen.
Kvalificeret arbejdskraft
Der er mange virksomheder i Randers Kommune, som er afhængige af adgang til kvalificeret arbejdskraft
for at skabe vækst og for at stå stærke overfor kunder og i de markeder de opererer i. Prognosen viser, at
den største andel af forventede jobåbninger er stillinger, der kræver en faglært uddannelse, eksempelvis
indenfor industri og social- og sundhedsområdet. Det er værd at bemærke, at det er de samme brancher,
hvor arbejdsgiverne forventer rekrutteringsudfordringer. I Randers Kommune har vi et mål om at
understøtte lokale virksomheder i deres efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Prognosen indikerer,
hvor vi sammen skal sætte ind for at nå dette mål og sikre et fortsat velfungerende erhvervsliv.
Uddannelse og kompetencebehov
Virksomhedernes kompetencebehov kan både dækkes gennem efteruddannelse og opkvalificering af
nuværende medarbejdere og ved at tiltrække nye medarbejdere gennem en mere langsigtet
uddannelsesstrategi. Prognosen viser et stigende behov for, og efterspørgsel på, faglært arbejdskraft.
Derfor samarbejder det lokale arbejdsmarked, uddannelsesinstitutioner og Randers Kommune især om at
øge tilgangen til erhvervsskolerne. Det sker gennem markedsføring af de erhvervsfaglige uddannelser og
ved at italesætte efterspørgslen på faglært arbejdskraft. Samtidig er det værd at bemærke, at prognosen
også viser et stigende behov for højtuddannet arbejdskraft. Undersøgelser viser, at højtuddannede kan
understøtte virksomhedens vækststrategi samtidig med at akademikerne typisk vil medvirke til en
jobskabelseseffekt, som betyder, at endnu flere arbejdspladser kommer til.
Et rummeligt lokalt arbejdsmarked
Manglende arbejdskraft må ikke stå i vejen for vækst. En del af løsningen er at inkludere ledige på kanten af
arbejdsmarkedet. Det skaber værdi for både den enkelte borger og for den virksomhed, som rekrutterer
mangfoldigt. Jobcenter Randers har gennem de seneste år opbygget et bredt samarbejde med det
randrusianske erhvervsliv om endnu flere ansættelser, hvor mennesker med særlige behov eller
skånehensyn bidrager positivt til virksomhedens bundlinje. Prognosen indikerer, at virksomhederne
opfatter diversitet og differentierede ansættelsesformer, som et værdifuld værktøj under de rette vilkår.
Der er en tydelig overbevisning om, at vækst og socialt ansvar kan forenes.
Tak for det gode samarbejde
Jeg vil gerne rette en tak til de 480 randrusianske virksomheder, som med deres besvarelser har bidraget til
prognosen. Derudover vil jeg gerne understrege, at politikerne i Beskæftigelsesudvalget vil arbejde tæt
sammen med Randers Kommune for en fortsat velkoordineret og professionel virksomhedsservice med
fokus på gode arbejdspladser og arbejdskraft, der skal løfte virksomhederne i Randers endnu højere i 2022.
Med venlig hilsen
Bo Vestergaard
Formand for beskæftigelsesudvalget, Randers Kommune, 2022
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Hovedpointer fra rapporten
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Del 1 - Fremtidigt arbejdskraftsbehov
Undersøgelsen viser, at der blandt de randrusianske arbejdsgivere er en udpræget optimisme om
grundlaget for jobåbninger i 2022. Der er dog samtidig en udbredt bekymring om adgangen til arbejdskraft,
og i forhold til om både nuværende og kommende medarbejdere kan leve op til fremtidens
kompetencebehov.
På tværs af sektorer oplever arbejdsgiverne i Randers udfordringer med at få et tilstrækkeligt antal
medarbejdere til at løse opgaverne. Derudover er der øgede krav og forventninger til medarbejdernes
kompetenceniveau. Det har konsekvenser som eksempelvis manglende indfrielse af vækstpotentiale og
slitage på nuværende medarbejdere. Arbejdsgiverne skal desuden bruge flere ressourcer på at rekruttere
nye medarbejdere i en situation med arbejdskraftmangel. Resultatet er, at der på tværs af sektorer er
ubesatte ledige stillinger, fordi virksomhederne ikke kan finde kvalificeret ledig arbejdskraft.
Del 2 - Uddannelse og kompetencebehov
Virksomhederne har flere muligheder for at imødekomme adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Én af
løsningerne kan være opkvalificering og kompetenceudvikling af eksisterende medarbejdere, så de bedre
matcher arbejdsgivernes forventninger og kan være med til at løfte mere komplicerede arbejdsopgaver. Til
nogle jobfunktioner kan rekruttering af højtuddannet arbejdskraft derudover tilføre ekstra værdi til
virksomheden. En anden mulighed er at investere mere langsigtet i en ny medarbejder. Det kan være ved
rekruttering af en ledige jobkandidat, som har gennemført et målrettede opkvalificeringsforløb til en
bestemt sektor, og som derfor har et godt fundament for den fortsatte oplæring i virksomheden.
Undersøgelsen viser, at der er et udpræget behov for faglærte og uddannede medarbejdere på det
randrusianske arbejdsmarked, og det taler ind i endnu en rekrutteringsmulighed for virksomhederne. 32
procent af virksomhederne tilbyder lærlinge eller elevpladser og bidrager til at sikre fødekæden af faglært
arbejdskraft til deres branche. Her giver virksomhederne dog også udtryk for, at der kan være udfordringer
ved at tiltrække nok lærlinge og elever. Derudover viser undersøgelsen, at en stor del af dem, der aktivt
fravælger lærlinge og elever begrunder det med økonomisk usikkerhed og manglende personaleressourcer
til oplæring af nye lærlinge eller elever.
Del 3 - Rummelighed og alternativ rekruttering
En langsigtet investering i kvalificeret arbejdskraft kan også være at rekruttere mere bredt ved at tænke
alternative profiler ind i kandidatfeltet. Til mange jobfunktioner er der ledig kapacitet at finde blandt
jobkandidater, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet og måske ikke kan arbejde på fuld tid. Det
taler samtidig ind i virksomhedernes åbenhed for at ansætte bredt og kombinere de faglærte
medarbejdere med medarbejdere, der måske er stærke på personlige og sociale kompetencer - men
eksempelvis har nogle udviklingspunkter i forhold til arbejdsidentitet og har skånehensyn. Undersøgelsen
viser, at der på det randrusianske arbejdsmarked generelt er stor vilje til at understøtte et mere
mangfoldigt arbejdsmarked. Det er dog også tydeligt, at der er potentiale for mere samarbejde mellem
virksomhederne og jobcenteret om konkrete jobmuligheder til en bredere målgruppe.
Det står på tværs af de forskellige dele af undersøgelsen klart, at usikkerhed om økonomi og COVID-19
situationen sætter aftryk på virksomhedernes forventninger og muligheder for investering i fremtidens
arbejdskraft. Men effekten af høj vækst og efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser giver samtidig et
pres for at tilføre medarbejderressourcer til en lang række arbejdsgivere i Randers.
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Baggrund
Jobcenter Randers Erhverv har i efteråret 2021 gennemført 480 interview med lokale arbejdsgivere om
deres fremtidige arbejdskraftbehov. Rapporten er bygget op omkring resultaterne fra undersøgelsen og
derudover suppleret med Jobcenter Randers Erhvervs erfaringer fra den daglige virksomhedskontakt.
Prognosen skaber synlighed om arbejdskraftskraftbehovet i Randers Kommune i et 12-måneders
perspektiv, og kan derfor bruges som input til at kvalificere beslutninger og strategier på
beskæftigelsesområdet. De 480 interview er lavet fra september til oktober 2021. Interviewene fungerer
som et dialogbaseret værktøj, og indgår i den direkte virksomhedskontakt. Der er således tale om et
øjebliksbillede på den forventede udvikling i efterspørgslen på arbejdskraft i Randers Kommune. Derudover
kvalificeres prognosen af det omfattende branche- og arbejdsmarkedskendskab, som Jobcenter Randers
Erhverv indhenter med 1.500 - 2.000 årlige virksomhedsbesøg hos lokale arbejdsgivere samt deltagelse i
netværk og samarbejdsfora.

Kort om rapportens opbygning
Arbejdskraftprognosen er inddelt i tre hovedområder. Som udgangspunkt får man den bedste forståelse for
arbejdskraftbehovet i Randers Kommune ved at læse hele rapporten, men de tre dele kan også læses
separat.
Del 1 er koncentreret om efterspørgslen på arbejdskraft samt arbejdskraftsbehovet i et 12-måneders
perspektiv. Der differentieres mellem efterspørgsel på arbejdskraft og reel arbejdskraftmangel.
Efterspørgsel på arbejdskraft skal forstås som arbejdsgivernes behov for ny arbejdskraft; det vil sige
jobåbninger. Det gælder udvidelse af medarbejderstaben samt udskiftninger og genbesættelser. Der
skelnes hverken mellem job på fuld- og deltid eller mellem faste og midlertidige ansættelser.
Arbejdskraftmangel betegner en situation, hvor arbejdsgiveren forgæves har søgt at besætte en stilling
eller forventer problemer med rekruttering af arbejdskraft.
Del 2 fokuserer på virksomhedernes fremtidige kompetencebehov. Her ses der på efterspørgsel på
arbejdskraft i et kompetenceperspektiv, og rapporten berører de forskellige muligheder for at
imødekomme et eventuelt øget behov for kvalificeret arbejdskraft - herunder opkvalificering af
eksisterende medarbejdere og rekruttering og investering i nye medarbejdere. Derudover er der i dette
afsnit fokus på erhvervsfaglige uddannelser og virksomhedernes åbenhed og udfordringer i
uddannelsesindsatsen for fremtidens faglige arbejdskraft.
Del 3 handler om virksomhedernes fokus på at være en mangfoldig og rummelig arbejdsplads. Det
rummelige arbejdsmarked er en fællesbetegnelse for indsatsen for at skabe plads til alle på de danske
arbejdspladser - også personer med nedsat arbejdsevne eller svagere forudsætninger. Rummelighed på
arbejdsmarkedet er et bredt begreb, der især refererer til en forventning om, at arbejdspladserne giver
plads til personer, som ikke kan leve op til gængse præstations- og effektivitetskrav.
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DEL 1
FREMTIDIGT ARBEJDSKRAFTBEHOV
- Arbejdsgivernes efterspørgsel på arbejdskraft
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DEL 1: FREMTIDIGT ARBEJDSKRAFTBEHOV
Sammenfatning, del 1
De randrusianske virksomheders forventninger til de kommende 12 måneder bærer præg af et stort behov
for flere medarbejdere. Samtidig er der blandt virksomhederne en udpræget bekymring for, om disse
jobåbninger kan besættes af tilstrækkeligt mange medarbejdere. Netop dette er fokus i del 1 af
arbejdskraftprognosen.
Undersøgelsen viser, at de forventede jobåbninger især vil være indenfor:
1. Den offentlige servicesektor
2. Handel, detail og transport
3. Industri og fremstilling
4. Erhvervsservice / rengøring
5. Kultur og fritid

Ud fra erhvervsstrukturen i Randers, hvor den offentlige service sektor er den absolut største arbejdsplads
er det forventet, at størstedelen af jobåbninger ligger her. Men fordelingen blandt de private virksomheder
giver anledning til refleksion. Undersøgelsen peger på, at særligt handel og detail, industri og fremstilling
samt erhvervsservice i Randers er i stor vækst grundet historisk stor efterspørgsel på varer og
tjenesteydelser - derfor forventer særligt disse sektorer et større antal jobåbninger. En anden sektor i stor
vækst er bygge og anlæg, men her er virksomhederne langt mere varsomme med at forudsige jobåbninger sektoren står for kun seks procent af de forventede jobåbninger. Det er på trods af høj efterspørgsel og en
forholdsmæssig stor bygge- og anlægssektor i Randers. Prognosen viser, at en del af årsagen er
virksomhedernes rekrutteringsudfordringer og udpræget usikkerhed om levering af materialer. Bygge- og
anlægssektoren synes at være mere afventende end eksempelvis industri- og fremstillingssektoren, hvor
virksomhederne er mere optimistiske og mindre usikre på fremtiden.
Rekrutteringsudfordringer fremhæves i alle sektorerne og omhandler en lang række jobtyper. Det tegner et
billede af et samlet randrusiansk arbejdsmarked, hvor virksomhedernes vækstpotentiale forsinkes eller ikke
indfries på grund af manglende personaleressourcer. Den offentlige sektor adskiller sig fra det private
arbejdsmarked som helhed ved at have en større andel ældre ansatte end resten af arbejdsmarkedet. Hver
8. ansatte i det offentlige er over 60 år, og forventningen er, at der i den næste årrække vil ske så stor
afgang til pension, at velfærden indenfor omsorg og ældrepleje vil komme under stort pres. Sporskifte,
kompetenceudvikling og fleksible ansættelsesaftaler er nogle af de løsninger, som peges på for at
imødekomme rekrutteringsudfordringer bredt set.

Jobåbninger fordelt på jobprofil
På tværs af sektorer, virksomhedsstørrelse og virksomhedstype forventer virksomhederne i undersøgelsen
mindst 890 jobåbninger i de kommende 12 måneder. Forventningen omfatter både forventet vækst i
virksomhederne og udskiftning af personale.
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Figur 1.1: Jobprofiler med flest forventede jobåbninger

Top 15 over flest jobåbninger
fordelt på stillingsbetegnelser
Lager- og logistikmedarbejder
Social- og sundhedsassistent
Akademisk medarbejder
Rengøringsassistent
Social- og sundhedshjælper
Sygeplejerske
Kontorassistent / kontormedhjælper
Pædagog
SOSU-ufaglært / vikar

Jobbarometer
For at skabe overblik over de
forskellige stillingstyper udarbejder
Jobcenter Randers Erhverv hvert
kvartal et Jobbarometer.

Salgskonsulent
Butiksmedhjælper, ufaglært
Ingeniør
Bogholder / bogholderiassistent
Chauffør, fragt, distribution, køretøj over 3,5 ton

Her vises udviklingen for lokale
jobmuligheder baseret på
virksomhedernes forventninger.
Jobbarometret bruges aktivt i
Jobcenter Randers daglige arbejde.

Specialarbejder, bygge og anlæg

Sektorfordeling på jobåbninger
De kommende afsnit omhandler sektorfordeling på jobåbningerne, og ser nærmere på, hvor der er en
kombination af mange jobåbninger og rekrutteringsudfordringer; det vil sige, hvor der er tale om reel
arbejdskraftmangel. Der er især fem sektorer, hvor virksomhederne forventer mange jobåbninger:

Jobåbninger listet i prioriteret rækkefølge:
1. Den offentlige sektor
2. Handel, detail og transport
3. Industri
4. Erhvervsservice/rengøring
5. Kultur og fritid
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Figur. 1.2: Sektorfordeling på de forventede jobåbninger

3% 5%

Jobåbninger fordelt på sektor

6%

Offentlig administration, undervisning og sundhed

30%

9%

Handel, detail og transport
Industri og fremstilling
Erhvervsservice

13%

Kultur, fritid og anden service

14%

20%

Bygge/anlæg
Landbrug
Øvrige

Forklaring: Sektorfordeling på virksomhedernes minimumsvurdering af antal jobåbninger

For at imødekomme det arbejdskraftbehov som virksomhederne giver udtryk for i undersøgelsen tilbyder
Jobcenter Randers Erhvervs rekrutteringsservice professionel og fleksibel assistance til rekruttering af nye
medarbejdere. I 2021 hjalp rekrutteringsservice lokale virksomheder med at finde over 480 nye
medarbejdere - en indsats som fortsætter i 2022.
Et alternativt rekrutteringsværktøj er Jobdating, som foregår hver måned i Underværket i Randers. Her kan
jobsøgende kandidater og arbejdskraftsøgende virksomheder møde hinanden på en uformel måde.
Formålet med Jobdating er at skabe et match mellem virksomheder og kandidater samt at skabe et forum,
hvor det er muligt at indgå i en uformel dialog om kompetencer, interesser, arbejdsopgaver, personlighed
og forventninger. Jobdating har været afholdt fem gange i 2021, og der har været mellem 13-15 deltagende
virksomheder og mellem 60 og 100 jobsøgende kandidater. Gennemgang af resultaterne viser, at der
gennemsnitligt matches 6 kandidater direkte til job ved hver Jobdating, og at der yderligere laves aftale om
mindst 3 ansættelsessamtaler. Derudover får jobkandidaterne inspiration, direkte sparring med
arbejdsgivere og konkrete leads til deres videre jobsøgning. Den månedlige Jobdating fortsætter i 2022.

Brancher med arbejdskraftmangel
I undersøgelsen er arbejdsgiverne blevet spurgt ind til, i hvor høj grad de forudser rekrutteringsproblemer
inden for konkrete jobtyper. På sektorniveau giver det overblik over, hvor der er størst risiko for
arbejdskraftmangel, og hvor der med fordel kan iværksættes tiltag for at imødekomme virksomhedernes
behov for arbejdskraft - eksempelvis med efteruddannelse, bredere rekruttering og opkvalificering.
Hvis man ser bredt på sektorerne på det randrusianske arbejdsmarked, er det tydeligt, at
rekrutteringsudfordringer fremhæves af virksomheder i alle sektorer i større eller mindre grad på tværs af
jobtyper. Også i de sektorer, der forudser det største antal jobåbninger. Det giver en indikation af, at
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virksomhederne forventer, at de nuværende rekrutteringsudfordringer vil fortsætte og måske endda
forværres i 2022.
Konsekvensen af virksomhedernes rekrutteringsudfordringer er dels, at de skal anvende mange ressourcer
på at rekruttere, og dels at de ikke kan indfri forventninger til vækst og serviceniveau. Undersøgelsen viser,
at omfanget af rekrutteringsudfordringerne er størst i sektorer som information og kommunikation, bygge
og anlæg samt erhvervsservice.
Det er vigtigt at have for øje, at selvom en sektor fylder relativt lidt i forhold til andelen af jobåbninger, så
kan de forventede rekrutteringsudfordringer være store. Et eksempel er bygge og anlæg, som kun står for
seks procent af det samlede antal forventede jobåbninger, som vist i figur 1.2. Virksomhederne vurderer, at
ved behov for ny arbejdskraft, ville man i 86 procent af tilfældene opleve rekrutteringsudfordringer.

Figur 1.3: Oversigt over forventede rekrutteringsudfordringer fordelt på sektorer

Graden af forventede rekrutteringsudfordringer, fordelt på sektor
100%
90%
80%
70%
60%

87%

86%

81%

77%

73%

73%

70%

66%
60%
54%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Forklaring: Virksomhedernes vurdering af forventede rekrutteringsudfordringer ved et behov for rekruttering - på
tværs af jobtyper.

I de kommende afsnit er der fokus på de enkelte sektorer og de interne forhold i sektoren, der uddyber
eller giver perspektiv til de forventede rekrutteringsudfordringer, der fremgår af figur 1.3.
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Industri og fremstilling
Jobåbninger der er svære at få besat - i prioriteret rækkefølge:
Lager- og logistikmedarbejder, smed, klejnsmed, ufaglært operatør, industritekniker, CNCoperatør, specialarbejder (jern og metal), svejser, uddannet operatør, truckfører, plastmager

Inden for industri og fremstilling er der i særlig grad sammenfald mellem de forventede jobåbninger og
forventede rekrutteringsudfordringer. Der er travlt i virksomhederne i Randers, og mange har investeret i
nye maskiner og materiel, der kræver dygtige operatører. Et andet eksempel er jobtypen ”lager- og
logistikmedarbejder”, som topper listen over antal jobåbninger, og samtidig angives af
industrivirksomhederne som en jobtype, der er svær at rekruttere medarbejdere til.
Fremstillingsvirksomhederne peger i den løbende dialog med Jobcenter Randers Erhverv på, at der er
efterspørgsel efter dygtige lager- og logistikmedarbejdere indenfor flere forskellige brancher. Med lav
ledighed indenfor faget, kan det være svært at tiltrække nok medarbejdere, og der er stor konkurrence om
kandidater til denne jobtype på tværs af industri, handel og transport. Derudover er der, selvom det ikke er
et højt specialiseret område, visse faglige, personlige og fysiske krav til medarbejderen.

Profil til lager og logistik
Selvom virksomhederne ofte foretrækker jobkandidater med relevant lager- og
logistikuddannelse, er der rigtig gode jobmuligheder for ufaglærte med den rette personlige
profil. Den attraktive jobkandidat har udpræget ordenssans, kan arbejde struktureret og har
fokus på detaljer. Det er derudover afgørende, at jobkandidaten er servicemindet og rent fagligt
har en god forståelse for IT. Har jobkandidaten truckcertifikat, er det også en klar fordel.
Profil til produktion
Indenfor produktion er der behov for medarbejdere, der kan arbejde i højt tempo og interagere
som en del af en logisk proces med gentagne opgaver. Jobkandidaten skal kunne håndtere
automatiserede maskiner og kunne arbejde med specialværktøjer til eksempelvis
svejseopgaver. Derudover er det vigtigt, at medarbejderen har en god og stabil fysik og i visse
tilfælde kan stå op det meste af dagen. Af personlige kvalifikationer er det en prioritet, at
jobkandidaten er kvalitetsbevidst og kan arbejde selvstændigt. En stærk fysik foretrækkes ofte.

Bygge og anlæg
Jobåbninger der er svære at få besat - i prioriteret rækkefølge:
Specialarbejder, tømrer, elektriker, specialarbejder til grønne områder, VVS-installatør,
anlægsstruktør, gartner, projektleder, maskinfører, kranfører
Denne branche har ikke nær så mange forventede jobåbninger, som man kunne forvente baseret på
arbejdskraftbehovet i 2021. Jobcenter Randers Erhverv oplever, at virksomhederne i branchen generelt er
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usikre på fremtiden, men også at der er så stor arbejdskraftmangel, at man ”opgiver” at rekruttere nye
faglærte medarbejdere. Virksomhederne siger ofte nej til opgaver - både på grund af mangel på kvalificeret
arbejdskraft, men også grundet materialemangel og deraf de følgende prisstigninger. Internt i sektoren er
det både indenfor det grønne område og byggeri, der forventes arbejdskraftmangel. De jobåbninger der er,
går dog især til anlægsområdet.

Profil til bygge og anlæg
Den attraktive jobkandidat inden for bygge og anlæg har en glæde ved at arbejde udendørs i alt
slags vejr. Fælles er også behovet for, at kandidaten kan arbejde med værktøj og maskiner.
Kandidaten har ordenssans og kan arbejde struktureret. Det er samtidig vigtigt, at kandidaten er
fleksibel og villig til at løse mange forskelligartede opgaver. Derudover er det oftest afgørende,
at jobkandidaten har kørekort i kategori B, da man ofte skal kunne køre varevogn eller fragte sig
selv til en byggeplads.

Rengøring og erhvervsservice
Jobåbninger der er svære at få besat - i prioriteret rækkefølge:
Rengøringsassistent, servicemedarbejder, ejendomsfunktionær /-inspektør
Der er stor efterspørgsel på arbejdskraft indenfor rengøringssektoren. Hele 81 procent af virksomhederne i
denne sektor forventer rekrutteringsudfordringer. I alt forventer de 480 virksomheder i undersøgelsen, at
der kommer minimum 37 nye jobåbninger som rengøringsassistent i 2022. Idet undersøgelsen er
repræsentativ, giver det en kraftig indikation på, at der kommer et forholdsvist stort arbejdskraftbehov
indenfor rengøringsbranchen. Jobåbningerne fordeler sig på både fuldtid og deltidsstillinger. Jobcenter
Randers Erhverv oplever, at der i også 2021 har været stor efterspørgsel på denne jobtype. Det
underbygges af, at knap 10 procent af de samlede forespørgsler på rekruttering af kandidater til Jobcenter
Randers Erhverv frem til december 2021 har været indenfor rengøring. Det skal fremhæves, at den øgede
fokus på hygiejne på tværs af sektorer, som følge af COVID-19 situationen, har tilført en lang række nye
arbejdsopgaver indenfor rengøring, herunder eksempelvis afspritning af overflader på offentligt
tilgængelige steder.

Profil til Rengøring
Rengøringsbranchen efterspørger i høj grad arbejdskraft i Randers, og der er rigtig gode
jobmuligheder for jobkandidater, som trives med selvstændigt arbejde, er servicemindede og i
god fysisk form. Derudover er det vigtigt, at kandidaten er ansvarsfuld, idet man ofte arbejder i
private hjem. Fagligt er der fokus på, at jobkandidaten har en grundlæggende viden om
hygiejne og rengøringsmidler og samtidig er miljøbevidst. Det er en fordel at have kørekort.
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Handel og detail
Jobåbninger der er svære at få besat - i prioriteret rækkefølge:
Kontorassistent, salgskonsulent, bogholder / bogholderiassistent, butiksmedhjælper,
butiksassistent, markedsføringsøkonom, receptionist, account-manager, afdelingsleder,
Kommunikationsmedarbejder, webredaktør, telemarketingmedarbejder, butikschef
I denne sektor er en lang række jobtyper og brancher repræsenteret. I undersøgelsen er der dog enkelte
jobtyper, hvor der i særlig grad er en kombination af stor forventet efterspørgsel på arbejdskraft og
forventede rekrutteringsudfordringer. Der sættes spot på disse profiler herunder.

Spot på en jobtype: Kontorassistent
Som figur 1.1 viser, er der et forventeligt stort antal jobåbninger til kontorassistenter i de kommende 12
måneder. Da der samtidig er et stort antal ledige jobsøgende med netop en kontorfaglig profil kan den
umiddelbare konklusion være, at det burde være nemt at matche de ledige med de forventede
jobåbninger. Her er det dog værd at bemærke, at det er en jobtype, som arbejdsgiverne stiller høje krav til.
Kontormedhjælpere og kontorassistenter har ofte mange forskelligartede opgaver, hvor de rent
administrative ikke nødvendigvis fylder mest. Arbejdsgiverne har eksempelvis brug for, at kontorassistenter
kan løse opgaver indenfor marketing, web, sociale medier eller andre opgaver, som kræver specialiserede
kompetencer. Kompetencer som de ledige med en kontorfaglig uddannelse ikke nødvendigvis har.
Derudover skal de mange jobåbninger ses i lyset af, at der af og til er tale om stillinger på deltid eller få
timer.

Spot på en jobtype: Salgskonsulent
Der er på nuværende tidspunkt stor vækst indenfor forbrug og handel i hele Danmark. Det afspejler sig
også lokalt i Randers og illustreres i figur 1.1, som viser mange jobåbninger til salgskonsulenter. Netop
denne jobtype, som typisk findes indenfor handel og engros, er meget efterspurgt i slutningen af 2021, og
ifølge undersøgelsen forventer virksomhederne, at det fortsætter i 2022. Jobcenter Randers Erhverv
oplever, at en del af forklaringen kan være, at mange af disse medarbejdere er blevet opsagt i forbindelse
med COVID-19 situationen, som følge af nedlukningerne, og stillingerne skal nu besættes igen.
Efterspørgslen skal også ses i sammenhæng med at handel, og især engroshandel, er en branche i stor
vækst og udvikling. Der er behov for medarbejdere til at matche den øgede efterspørgsel på varer og
tjenesteydelser. Men samtidig forventer virksomhederne udfordringer med at rekruttere salgskonsulenter.
En del af virksomhederne angiver, at det er ønsket om at matche den rette personlige slagsprofil til jobbet,
der er den største udfordring. Derudover efterspørger virksomhederne i høj grad medarbejdere med
fagviden om deres branche og produkter.

Spot på en jobtype: Butiksassistent
Undersøgelsen viser, at der er gode jobmuligheder for butiksmedhjælpere og butiksassistenter. Det
underbygges af Jobcenter Randers Erhvervs oplevelser i branchen; der er generelt stor udskiftning i
medarbejderstaben, og det giver løbende en del jobåbninger. Detailforretningerne efterspørger ofte
medarbejdere med nogle års erfaring, som udviser et højt serviceniveau. Derfor er der en tendens til, at
flere virksomheder foretrækker at ansætte ufaglærte, men mere modne medarbejdere med gode
personlige egenskaber - fremfor de helt unge elever eller faglærte. Der er dog nogle vilkår der kan gøre det
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mindre attraktivt for mere modne jobkandidater at søge mod jobåbningerne i detailhandlen. Der er ikke
altid er tale om fuldtidsstillinger og arbejdstiderne kan være en barriere.

Profil til salgsmedarbejder, detail og handel
Fælles for handelsvirksomheder og detailhandel er, at salgsmedarbejdere skal være
serviceminded, fleksible og kunne tale ind i kundens behov. De personlige kompetencer er
mindst lige så vigtige som de faglige kompetencer. Dog kan der være krav om konkrete
sprogkundskaber, eksempelvis i eksportvirksomheder. Det er ofte en klar fordel, hvis
medarbejderen kan koble salgserfaring med produktkendskab. Især i detailhandel er
arbejdstiderne er ofte skiftende, og der er gode muligheder for deltidsarbejde.

Offentlig service
Jobåbninger der er svære at få besat - i prioriteret rækkefølge:
Social- og sundhedsassistent, social og sundhedshjælper, sygeplejerske Pædagog,
pædagogmedhjælper, lærer, faglærer
Indenfor offentlig service er det især kendetegnende, at der efterspørges et stort antal medarbejdere
indenfor SOSU-området, og at der i høj grad forventes udfordringer med at rekruttere disse medarbejdere.
Det skyldes dels udskiftning af personale og dels en større arbejdsbyrde. Idet man i det offentlige ikke kan
justere på efterspørgslen på samme måde som i den private sektor, tvinger det de offentlige arbejdsgivere
til at rekruttere bredere og i mindre grad fastholde kravet om faglært arbejdskraft. Konkret kan man
indenfor SOSU-området se, at der forventes langt flere jobåbninger til ufaglærte vikarer end for blot to år
siden. Her er der fokus på de personlige og sociale egenskaber som de vigtigste kvalifikationer. Som noget
nyt i 2022 forventes der rekrutteringsudfordringer indenfor det pædagogiske område. Det skal ses i
sammenhæng med, at man har oprustet på de faguddannede pædagoger, samtidig med at flere
medarbejdere forlader faget grundet nedslidning eller alder.

Profil til social- og sundhedsområdet
Den attraktive jobkandidat til social- og sundhedsområdet har, udover sundhedsfaglig indsigt,
viden om hygiejne og sikkerhed. Jobkandidaten er god til at dokumentere de daglige aktiviteter
og kan planlægge og gennemføre sundhedsfremmende opgaver. Der lægges derudover stor
vægt på, at jobkandidaten har en god menneskelig forståelse, kan udvise empati og sætte sig i
andres sted. En stor selvstændighed og evne til at prioritere tid og opgaver er også vigtig, da det
kan være et travlt arbejdsmiljø.
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Profil til medarbejder indenfor pædagogik
Den mest afgørende personlige kvalifikation for at arbejde inden for det pædagogiske felt er, at
man har god empati og har lyst til at arbejde tæt sammen med andre mennesker. Der er både
mulighed for at arbejde med børn, unge og voksne. Fælles krav er, at kandidaten har
grundlæggende forståelse for menneskers udvikling, er god til at aflæse kropssprog og kan
genkende tegn på ændret fysisk eller psykisk tilstand hos andre. God hygiejne er ligeledes
vigtigt, og en ren børneattest er et krav.

Indsats for at imødegå arbejdskraftmangel
Jobcenter Randers har et naturligt fokus på at klæde de ledige bedst muligt på til de profiler, som de lokale
virksomheder efterspørger. Jobcenter Randers Erhverv anvender aktivt konkret viden om jobåbninger og
”bevægelser” på det randrusianske arbejdsmarked, og her spiller undervisningstilbuddet ”Vejen til Job” en
vigtig rolle. Vejen til Job blev forankret i Jobcenter Randers Erhverv i foråret 2021. Indsatsen er for ledige
jobkandidater på tværs af målgrupper og er igangsat med det formål at tilføre jobkandidaterne opdateret
brancheviden, så de står stærkere i deres jobsøgning. Det primære mål for Vejen til Job er, at klæde ledige
kandidater på til at indgå i en aktiv jobsøgningsproces, der matcher virksomhedernes og arbejdsmarkeds
behov.
Den viden, der genereres her i arbejdskraftprognosen giver direkte input til undervisningen. Et eksempel er
undervisning, som fokuserer på, hvilke brancher der vækster, og hvilke kompetencer brancherne
efterspørger - det hjælper ledige med jobsøgningsstrategi indenfor nye brancher. Der inviteres også
arbejdsgivere ind for at fortælle om en specifik branche, og om hvilke kompetencer der efterspørges.
Arbejdskraftprognosens resultater, indenfor jobåbninger og arbejdskraftmangel, vil indgå som en guideline
til hvilke brancher, der med fordel kan præsenteres for de ledige jobkandidater i 2022. I 2021 har Vejen til
Job blandt andet haft besøg fra en daginstitution, et plejecenter, en produktionsvirksomhed og en
rengøringsvirksomhed. Udover undervisningsmodulerne arrangeres der fælles virksomhedsbesøg for
interesserede jobkandidater, der får indblik i en udvalgt branche. I 2021 har kandidaterne været på besøg
hos to produktionsvirksomheder og en transportvirksomhed.
Der er flere måder at mindske arbejdskraftmangel på; herunder opkvalificering af egne medarbejdere,
rekruttering af ledige jobkandidater med kompetencegivende kurser samt ved at udbyde pladser til
lærlinge og elever. Disse muligheder er i centrum i del 2 af arbejdskraftprognosen, hvor der samtidig er
fokus på de kompetencer virksomhederne efterspørger.
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DEL 2
UDDANNELSE OG KOMPETENCEBEHOV
- Muligheder for kvalificeret arbejdskraft
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DEL 2: UDDANNELSE OG KOMPETENCEBEHOV
Sammenfatning, del 2
I forlængelse af prognosens del 1 om det fremtidige arbejdskraftbehov, stiller del 2 skarpt på uddannelse
og hvilke kompetencer, de randrusianske virksomheder efterspørger. Opfyldelse af kompetencebehovet
kan blandt andet opnås gennem efteruddannelse og opkvalificering af nuværende medarbejdere, eller ved
at tiltrække nye medarbejdere gennem en mere langsigtet uddannelsesstrategi. I den sammenhæng er der
i undersøgelsen et særligt fokus på faglært arbejdskraft - indsatsen for fremtidens erhvervsfaglige
kompetencer har været et fokuspunkt for arbejdsmarkedets parter, især i de seneste 4-5 år.
Undersøgelsen viser, at 56 procent af de samlede forventede jobåbninger går til kandidater med en faglært,
kort eller mellemlang uddannelse. Det er her, der er størst efterspørgsel på kvalificerede kompetencer,
ligesom der er et behov for, at også ufaglærte tager kompetencegivende kurser. Der er færrest jobåbninger
til ufaglærte jobkandidater, der ikke har gennemført kompetencegivende kurser. Udviklingen følger de
seneste års tendenser, hvor det randrusianske erhvervsliv og arbejdsmarked efterspørger faglærte
kompetencer.
De lokale virksomheders behov for kvalificeret arbejdskraft kan blandt andet opfyldes gennem
kompetenceløft af nuværende medarbejdere og tilførsel af nye højtkvalificerede medarbejdere til
virksomheden. Jobcenter Randers har, sammen med diverse samarbejdspartnere, stor opmærksomhed på
initiativer, som med udgangspunkt i erhvervslivets behov er med til at løfte kompetenceniveauet. Her kan
nævnes opkvalificeringsforløb, Kloge Hænder Messen og Karrieredagen, som understøtter
virksomhedernes rekrutteringsgrundlag. Det er desuden Jobcenter Randers Erhvervs oplevelse, at det
randrusianske erhvervsliv efterspørger flere uddannelsesmuligheder i Randers Kommune, med det formål
at skabe mere kvalificeret arbejdskraft.
Prognosen viser, at de randrusianske virksomheder generelt er bevidste om deres ansvar med at uddanne
kvalificeret arbejdskraft gennem lærlingeoptag. Det største udbud af uddannelsespladser ligger inden for
social- og sundhedsområdet, handel og transport, bygge og anlæg samt industri. I nogle sektorer forventer
virksomhederne udfordringer med at tiltrække unge uddannelsessøgende, blandt andet inden for bygge og
anlæg, handel og transport og industri.
Trods det, at de randrusianske virksomheder generelt er bevidste om deres ansvar for at uddanne lærlinge
og elever, er der mange virksomheder, som fravælger lærlingeoptag. Gennem dialog med virksomhederne
fremgår det, at det kan skyldes den vedvarende usikkerhed i samfundet, som følge af COVID-19
situationen. Hertil viser undersøgelsen, at mange små virksomheder primært fokuserer på kerneopgaverne,
og hverken har tid eller ressourcer til at tage en lærling eller elev ind i virksomheden.
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Kompetencebehov
56 procent af de forventede jobåbninger er til faglærte eller kandidater med en kort eller
mellemlang uddannelse.
Inddelingen af jobåbninger med fokus på kompetencegrupper viser, at den største del af virksomhedernes
forventede jobåbninger findes blandt stillinger, der kræver en faglært uddannelse. Dernæst har
jobåbninger til jobsøgende med korte og mellemlange uddannelser en forholdsvis stor andel på 20 procent.
For de ufaglærte med kompetencegivende kurser er der ligeledes mange jobåbninger, blandt andet
indenfor lager og logistik, transport, landbrug, industri samt bygge og anlæg. Der er færrest jobåbninger til
de ufaglærte jobkandidater, der ikke har gennemført kompetencegivende kurser, samt til
kompetencegruppen med lange videregående uddannelser.
Figur 2.1: Forventede jobåbninger fordelt på kompetencegrupper

Forventede jobåbninger fordelt på kompetencegrupper
12%

15%

Lang videregående uddannelse
20%
18%

Kort/mellemlang videregående uddannelse
Faglært uddannelse
Ufaglærte med kompetencegivende kurser
Ufaglærte

36%

Forklaring: Diagrammet viser, hvordan de forventede jobåbninger fordeler sig på de fem overordnede
kompetencegrupper - inden for de næste 12 måneder.

Fordelingen i de forventede efterspurgte kompetencer træder ind i en samlet udvikling på det lokale
arbejdsmarked, hvor virksomhederne i de senere år har efterspurgt en arbejdsstyrke med et stadigt
stigende kompetenceniveau, herunder især faglærte kompetencer. Denne udvikling forventes at fortsætte i
de kommende år.

Udvikling i kompetencebehov
I forhold til tilsvarende data fra Arbejdskraftprognosen 2019 er der sket en interessant udvikling i andelen
af forventede jobåbninger målrettet ufaglært arbejdskraft. I 2019 gik 22 procent af jobåbningerne til
ufaglærte uden særlige kompetencegivende kurser, mens tallet i 2022 er faldet til 15 procent. I samme
periode er andelen af forventede jobåbninger til faglært arbejdskraft steget fra 33 procent til 36 procent.
Andelen af jobåbninger til kandidater med en kort eller mellemlang videregående uddannelse er samtidig
steget fra 15 til 20 procent.
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Figur 2.2: Udvikling i jobåbninger fra 2019 til 2022, fordelt på kompetencegrupper

Udvikling i jobåbninger
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Ufaglærte med kompetencegivende kurser

Faldende
Stabil

Faglært uddannelse
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Kort/mellemlang videregående uddannelse

Stigende

Lang videregående uddannelse

Stabil

Prioriteringen af den faglærte og mere specialiserede arbejdskraft stemmer overens med den viden, som
Jobcenter Randers Erhverv får fra samarbejdspartnere og lokale virksomheder i det daglige dialogbaserede
arbejde. Et eksempel er produktionsvirksomheder, som investerer i nyt materiel og nye maskiner - en
investering, der kræver specialiserede kompetencer og en faglig tyngde hos medarbejderne.
Kompetencebehovet bliver på nuværende tidspunkt løst dels ved at efter- og videreuddanne eksisterende
medarbejdere og dels ved at rekruttere medarbejdere med et højere uddannelsesniveau.
Bevægelsen mod mere specialiseret arbejdskraft, på tværs af brancher, skaber samtidig et behov for
faglærte medarbejdere til oplæring af ufaglærte medarbejdere og lærlinge og elever. Usikkerheden, som
følge af COVID-19 situationen, har tvunget mange lokale virksomheder til at fastholde status quo og
prioritere kerneopgaverne - det betyder blandt andet et større fokus på de medarbejdere, der ikke kan
erstattes af ufaglærte.

Efterspurgte stillinger fordelt på kompetencegrupper
Undersøgelsen giver et indblik i, hvilke stillingstyper de lokale virksomheder i særlig grad har brug for. I det
følgende er de mest efterspurgte stillingskategorier listet op, fordelt på hoveduddannelses- og
kompetenceområder. Dette skal ses i sammenhæng med sektorfordelingen på de forventede jobåbninger,
som fremgår af del 1. Det er værd at bemærke, at indenfor de sektorer der har stor efterspørgsel på
arbejdskraft, og samtidig oplever rekrutteringsudfordringer, forventes jobåbninger til et bredt spektrum af
medarbejdere. Et eksempel er social og sundhedsområdet, hvor der er en stor andel forventede
jobåbninger til både sygeplejersker og faglærte og ufaglærte SOSU-medhjælpere. Det er et eksempel på, at
når der er arbejdskraftmangel, kan arbejdsgiverne være nødt til at sænke de faglige krav til kvalifikationer
for at få nok medarbejdere.
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Figur 2.3: Top 5 jobåbninger fordelt på uddannelsesniveau

Lang videregående
uddannelse

Kort / mellemlang
uddannelse

Akademisk medarbejder
Ingeniør
Læge
Økonom
Projektmedarbejder

Sygeplejerske
Pædagog
Salgskonsulent
It-konsulent/projektleder
Programmør og systemudvikler

Faglært

Ufaglært med
kompetencegivende kurser

Social- og sundhedsassistent
Social- og sundhedshjælper
Kontorassistent / kontormedhjælper
Bogholder / bogholderiassistent
Industritekniker

Lager- og logistikmedarbejder
Chauffør, fragt, distribution, køretøj over 3,5 ton
Specialarbejder, bygge og anlæg
Specialarbejder / ufaglært operatør
Pædagogmedhjælper

Ufaglært
Rengøringsassistent
SOSU-ufaglært / vikar
Butiksmedhjælper, ufaglært
Køkkenmedhjælper
Tjener, ufaglært

Spot på højtuddannet arbejdskraft
Jobcenter Randers Erhverv erfarer, at der i nogle brancher er stor mangel på højtuddannet arbejdskraft,
eksempelvis inden for industri, bygge og anlæg samt software- og IT-udvikling. For at imødekomme
behovet fra især de lokale små og mellemstore virksomheder, samt for at synliggøre mulighederne for
ledige akademikere, har Jobcenter Randers indgået et tæt samarbejde med flere østjyske og midtjyske
kommuner om at tiltrække højtuddannet arbejdskraft.
Karrieredagen er et konkret eksempel på samarbejde mellem kommunerne. Her mødes lokale
virksomheder med jobsøgende og studerende akademikere fra Randers, Aalborg og Aarhus. Karrieredagen
har et bredt fokus, som, udover at sætte fokus på karrieremulighederne i Randers, også skaber en bred
kontekst med fokus på bosætning og erhvervslivet i Randers. De fremmødte kandidater kunne i 2021 møde
mange virksomheder i udvikling; blandt andet inden for digitalisering, design, service og produktion. I 2021
deltog 27 virksomheder og 200-250 jobsøgende. Karrieredagen løber af stablen igen i efteråret 2022.
Gennem løbende dialog med virksomhederne i Randers oplever Jobcenter Randers Erhverv, at der er et
uudnyttet potentiale for højtuddannet arbejdskraft i små og mellemstore virksomheder. Det kan være et
vigtigt indsatsområde at tydeliggøre overfor virksomhederne, at en mere strategisk brug af højtuddannet
arbejdskraft kan frigøre vigtige ressourcer fra nøglemedarbejdere og arbejdsgiverne selv, eksempelvis
inden for områder som HR og markedsføring. Derudover kan de højtuddannede i mange tilfælde være med
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til at strømline arbejdsgange- og processer og på den måde skabe øget effektivitet. Ved at investere i
højtuddannet arbejdskraft, kan der skabes grobund for vækst i virksomheden, hvilket resulterer i en positiv
jobskabelseseffekt.
Meldingen fra de virksomheder, der efterspørger højtuddannet arbejdskraft er, at de også ønsker at
profilere Randers som en attraktiv by med gode muligheder for højtuddannede. Virksomhederne nævner
dog specifikke områder med mangel på uddannelsesmuligheder - eksempelvis indenfor datalogi, industriel
robotteknologi, digitale platforme, bæredygtige forretningsmodeller, grøn omstilling og globale
kompetencer. Det samme gælder for ingeniøruddannelser med fokusområder som byggeri og
maskinteknik.

Opkvalificering af nuværende medarbejdere
De lokale virksomheder er selv med til at sikre kompetencebehovet ved at videre- og efteruddanne deres
nuværende medarbejdere. Det kan i særlig grad være relevant i en situation, hvor det er svært at
rekruttere nye medarbejdere med de ønskede kvalifikationer. Opkvalificering af medarbejdere kan være
med til at skabe øget innovation og effektivitet, der er medvirkende til at øge medarbejdertilfredshed og
trivsel. Samtidig skaber det værdi i forhold til både rekruttering og fastholdelse af kvalificerede
medarbejdere - sidstnævnte er især vigtig i en tid med mangel på kvalificeret arbejdskraft.
I dialogen med virksomhederne fremgår det, at det ofte er nøglemedarbejdere, som får mulighed for
opkvalificering; dels for at fastholde dem, og dels for at styrke deres kompetencer yderligere. I kontrast
hertil har mange virksomheder i øjeblikket så travlt med de daglige opgaver, at der ikke er tid til
opkvalificering. Arbejdsgiverne vil ikke skabe et yderligere pres på nøglemedarbejdere, og der er så hårdt
brug for deres kompetencer, at de ikke kan undværes i den daglige drift. Derfor er der en tendens til, at
opkvalificering bliver fravalgt for en periode - især af små og mellemstore virksomheder. For de store
virksomheder med egen HR-afdeling er der ofte ressourcer til et mere strategisk fokus på opkvalificering.
Det betyder, at de skaber deres egne muligheder for at dygtiggøre deres medarbejdere, eksempelvis i form
af AMU- og akademiforløb. Det primære formål er at dygtiggøre medarbejderne, men der er også fokus på
fastholdelse og på at gøre virksomheden attraktiv for potentielle nye medarbejdere.
Jobcenter Randers Erhverv oplever, at virksomhederne har behov for at opkvalificere deres medarbejdere
inden for mange forskellige områder. Behovet ligger inden for et bredt spektrum, med alt fra grøn
omstilling og bæredygtighed til danskundervisning til lederuddannelse. Derudover er der også ofte behov
for opkvalificering inden for kontoradministration, især i små og mellemstore virksomheder, hvor der er
brug for mange forskellige kompetencer; eksempelvis bogholderi, digital marketing og HR.
Flere uddannelsesinstitutioner giver mulighed for at målrette kurser specifikt til virksomhederne. Der er
gode finansieringsmuligheder og flere kompetencefonde, som gør det attraktivt for virksomhederne at
opkvalificere deres medarbejdere. Jobcenter Randers Erhverv oplever imidlertid, at virksomhederne kan
mangle den nødvendige viden om mulighederne for efteruddannelse, og derfor er dette et vigtigt
fokusområde i vejledningen af de virksomheder, som Jobcenter Randers Erhverv er i kontakt med.
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Opkvalificering af ledige jobkandidater
En anden måde at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne er gennem rekruttering af nye
medarbejdere. Her har Jobcenter Randers et særligt fokus på at opkvalificere ledige jobkandidater til at
kunne varetage de mere specialiserede opgaver i virksomhederne og til at aflaste de faglærte
medarbejdere. Gennem de seneste tre år har Jobcenter Randers Erhverv, i samarbejde med relevante
lokale arbejdsgivere, uddannelsesintuitioner og faglige organisationer, gennemført puljede
opkvalificeringsforløb inden for en række områder med arbejdskraftmangel.
Figur 2.4: Opkvalificeringsforløb i 2021

Forløb i 2021

Branche

Deltagere

Effekt

16 arbejdsgivere
28 jobkandidater 89% i uddannelse
15 arbejdsgivere
Før- SOSU efterår
Sundhed og omsorg
22 jobkandidater 86% i uddannelse
9 virksomheder
Medarbejder til metalindustrien
Industri og fremstilling 12 jobkandidater Afventer
6 virksomheder
Industrimedarbejder*
Industri og fremstilling 8 jobkandidater
Afventer
5 virksomheder
Fibertekniker*
Anlæg og teleteknik
6 jobkandidater
100% i job
1 virksomhed
Serviceassistent, Hospital
Sundhed og omsorg
6 jobkandidater
100% i job/uddannelse
1 virksomhed
Tagdækker*
Bygge og anlæg
1 jobkandidat
100% i job
10 virksomheder
Kloakrørlægger*
Bygge og anlæg
19 jobkandidater 47% i job/uddannelse
*Projekter gennemført i samarbejde med andre jobcentre og Styrelsen for arbejdskraft og rekruttering
Før- SOSU forår

Sundhed og omsorg

Med baggrund i opfyldelse af effektmål kan det konkluderes at de puljede opkvalificeringsprojekter er et
effektivt redskab til klæde ledige jobkandidater på til at kunne varetage arbejdsopgaver, der understøtter
og supplerer de faglærte medarbejdere i virksomhederne. Størstedelen af projekterne sigter derudover
mod, at de ledige jobkandidater på sigt kan få en uddannelsesaftale indenfor fagområdet og dermed blive
lærlinge eller voksenlærlinge, så de bedst muligt kan imødekomme virksomhedernes fremtidige krav til
faglige kvalifikationer. Opkvalificeringsprojekterne igangsættes altid med udgangspunkt i virksomhedernes
kompetencebehov og indeholder en kombination af skoleophold og praktik hos de involverede
arbejdsgivere.
Opkvalificeringsprojekterne igangsættes ofte i samarbejde med de omkringliggende kommuner og
Styrelsen for arbejdskraft og rekruttering. Der er forskellige målgrupper til opkvalificeringsforløbene, men
udgangspunktet er, at der både er forløb målrettet ledige jobkandidater med erhvervserfaring og ledige
jobkandidater eller uddannelsessøgende uden erhvervserfaring. Der er samtidig en løbende dialog og
afklaring med virksomhederne om hvilke eventuelle skånehensyn, de enkelte virksomheder kan rumme. På
den måde er opkvalificeringsprojekterne med til at brede jobåbninger indenfor mangelområderne ud på en
bredere målgruppe.
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Alle opkvalificeringsprojekter for 2022 er endnu ikke fastlagt, men de udvikles ud fra virksomhedernes
kompetencebehov og den forventede arbejdskraftmangel - blandt andet på baggrund af denne prognose.
Der er foreløbigt planer om at gennemføre opkvalificeringsforløb indenfor sundhed og omsorg, bygge og
anlæg samt industri. Derudover planlægges der forløb, der skal understøtte tilgang af arbejdskraft til
socialområdet. Flere af opkvalificeringsforløbene i 2021 har vist sig så effektive, at de med stor
sandsynlighed gentages i 2022.
Figur 2.5: Eksempler på opkvalificeringsforløb inden for Industri og fremstilling, som forventes gennemført i 2022.

Mulige opkvalificeringsforløb i 2022

Formål

Medarbejder til metalindustrien

Dels at opkvalificere ledige til at blive ansat inden for området
med det langsigtede formål at danne motivation for
uddannelse som bearbejdningssmed, industrioperatør, svejser
eller laserskæreoperatør. Dels at frigøre tid og ressourcer hos
faglærte medarbejdere ved at opkvalificere ufaglærte kolleger
med kompetencegivende kurser
At sikre, at virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret
arbejdskraft indenfor området i større grad kan efterkommes.
På kort sigt kvalificeres kandidaterne til jobs i
fremstillingsindustrien, og på lang sigt kan ansættelsen være
inspirationskilde og adgang til optagelse på en faglært
uddannelse

Industrimedarbejder

Muligheder for lærlinge og elever
Med udgangspunkt i de øgede behov for faglært arbejdskraft sætter dette afsnit fokus på udbud af og
efterspørgsel på lærlinge og elever - med fokus på de erhvervsfaglige uddannelser.

32 procent af virksomhederne i Randers har elever eller lærlinge ansat, eller forventer at
ansætte - mens en andel på 68 procent, ikke forventer at ansætte lærlinge og elever.

Gennem dialog med virksomhederne i Randers oplever Jobcenter Randers Erhverv, at en stor del af
arbejdsgivere er bevidste om deres ansvar for at uddanne kvalificeret arbejdskraft. Alligevel er mange
arbejdsgivere afventende i forhold til at tage lærlinge og elever ind. Tilbagemeldingen fra arbejdsgiverne er
blandt andet, at de har travlt og derfor har svært ved at overskue ansvaret for en lærling eller en elev. Det
er desuden Jobcenter Randers Erhvervs oplevelse, at mange virksomheder er påvirkede af COVID-19
situationen, som skaber en vedvarede usikkerhed i samfundet. På baggrund heraf har en del arbejdsgivere
svært ved at vurdere behovet for arbejdskraft på længere sigt, og de ønsker derfor ikke at binde sig til en
uddannelsesaftale. Fokus er på kerneforretningen frem for at binde personalemæssige og økonomiske
ressourcer til en uddannelsesplads.
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Figur 2.6: Andel af virksomheder, som har lærlinge og elever ansat - eller har planer om at ansætte.

Virksomhedernes udbud af lærlinge- eller elevpladser

32%

Virksomheden udbyder, eller forventer
at udbyde, lærlinge- eller elevplads

Virksomheden udbyder ikke, og
forventer ikke at udbyde, lærlinge- eller
elevplads

68%

Forklaring: Diagrammet viser, hvor stor en andel af det samlede antal virksomheder i undersøgelsen, der har ansat
lærlinge eller elever - eller forventer at gøre det inden for de næste 12 måneder. Samtidig viser diagrammet, hvor stor
en andel, der ikke har lærlinge og elever, og heller ikke forventer at ansætte, inden for de næste 12 måneder.

Virksomhedernes størrelse
I rapporten omtales virksomhederne som ”små”, ”mellemstore” og ”store”
virksomheder. Størrelsen refererer til antallet af medarbejdere:
-

Små virksomheder: Mindre end 10 ansatte

-

Mellemstore virksomheder: 10 til 99 ansatte

-

Store virksomheder: 100 ansatte eller derover

Det er især de små virksomheder, som i lavere grad udbyder lærlinge- og elevpladser. Arbejdsgivere i små
virksomheder giver udtryk for, at det kan være svært at imødekomme kravene til at ansætte lærlinge og
elever. Det skyldes blandt andet mangel på opgaver, eller at opgaverne er for ensartede. Derudover viser
undersøgelsen, at flere små virksomheder hverken har tid eller ressourcer til at have en lærling eller elev
ansat. Af figur 2.2 fremgår det, at størstedelen af lærlinge og elever i Randers Kommune er ansat i store
eller mellemstore virksomheder. Citat fra en arbejdsgiver i en lille industrivirksomhed.

”Vi er ikke store nok til at have lærlinge - der vil heller ikke
være nok opgaver, til at understøtte en uddannelse”
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Figur 2.7: Elever og lærlinge fordelt på virksomhedernes størrelse

Antal ansatte i virksomheden

Lærlingeoptag i forhold til virksomhedsstørrelsen
100 eller derover

89%

50-99

71%

20-49

56%

10-19

44%

5-9

35%

2-4

18%

1

10%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Andelen af virksomheder, der har lærlinge/elever eller forventer at ansætte inden for 12 måneder

Forklaring: Diagrammet viser forventet lærlingeoptag i forhold til virksomhedsstørrelsen - inden for kommende 12
måneder.

Som et perspektiv på ovenstående kan fremhæves, at virksomhederne i Randers Kommune ligger meget
højt i tilslutningen til voksenlærlingeordningen, både sammenlignet med de andre kommuner i Østjylland
og i forhold til landsgennemsnittet. I perioden januar 2019 til oktober 2021 er der i Randers sket en stigning
i antal voksenlærlinge opgjort i personer og fuldtidspersoner på 128 procent. I samme periode er der sket
en stigning på 61 procent på landsplan og 48 procent i Østjylland.
En af gevinsterne ved brug af voksenlærlingeordningen er bidraget til en socioøkonomisk udvikling, hvor
flere går fra ufaglært til faglært, skifter branche til et efterspørgselsområde og får fast tilknytning til
arbejdsmarkedet frem for at være ledig. Den omfattende brug af ordningen i Randers kan tilskrives et
effektivt virksomhedsopsøgende LKS (Lokalt Koordineret Samarbejde), virksomhedernes villighed til at
indgå i opkvalificeringssamarbejde for at indfri behovet for mere kvalificeret arbejdskraft samt en ændring i
erhvervsstrukturen i Randers, som har betydet at jobsøgende med ingen eller forældet uddannelse har set
voksenlære som et incitament til fremtidigt fast arbejde.

Sektorfordeling
At virksomhedens størrelse har betydning for udbuddet af lærlinge- og elevpladser, skal ses i sammenhæng
med den enkelte virksomheds forretningsområde. Prognosen viser, at der er stor forskel på udbuddet af
lærlinge- og elevpladser i de forskellige sektorer. Det skyldes blandt andet forskelle på
uddannelsesområder, opgavetyper og sektorstrukturer.
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Figur 2.8: Virksomhedernes ansættelse af lærlinge og elever inden for hver sektor

Virksomhedernes lærlingeoptag fordelt på sektor
Information og kommunikation

6%

Ejendomshandel og udlejning

94%

9%

Kultur, fritid og anden service

91%

15%

Landbrug, skovbrug og fiskeri

85%

25%

Erhvervsservice

75%

29%

Offentlig administration, undervisning og sundhed

71%

31%

Handel og transport mv.

69%

33%

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

67%

44%

Bygge og anlæg

56%

51%

Finansiering og forsikring

49%

60%
0%

10%

20%

30%

40%
40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Virksomheden har iganværende lærlinge-/elevplads eller forventer at have det inden for 12 måneder.
Virksomheden har ikke iganværende lærlinge-/elevplads og forventer ikke at have det inden for 12 måneder.

Forklaring: Diagrammet viser, hvor stor en andel af virksomhederne i hver sektor, der har ansat, eller forventer at
ansætte, lærlinge eller elever inden for de næste 12 måneder. Samtidig fremgår det, hvor stor en andel, der ikke har
lærlinge eller elever - og heller ikke forventer at ansætte inden for de næste 12 måneder.

Top 5 sektorer - hvor der forventes flest åbninger for lærlinge og elever:
1. Offentlig administration, undervisning og sundhed
2. Handel og transport mv.
3. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed
4. Bygge og anlæg
5. Erhvervsservice

Ved at sammenholde diagram 2.8 og 2.9 bliver det klart, at det største omfang af lærlingeoptag er fordelt
på få virksomheder inden for eksempelvis handel, transport, industri, offentlig administration samt bygge
og anlæg. Inden for offentlig administration, undervisning og sundhed er der også private udbydere af
undervisning, omsorg og sundhedsydelser; eksempelvis private plejehjem, selvejende institutioner,
tandlæger og fysioterapeuter. Det er dog primært den offentlig sektor, der er repræsenteret i denne
sektor.
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Figur 2.9: Udbud af uddannelsespladser fordelt på sektorer

Antal af lærlinge- og elever fordelt på sektor
Ejendomshandel og udlejning
Information og kommunikation
Kultur, fritid og anden service
Finansiering og forsikring
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Erhvervsservice
Bygge og anlæg
Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed
Handel og transport mv.
Offentlig administration, undervisning og sundhed

1%
1%
2%
3%
5%
6%
13%
15%
22%
33%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Forklaring: Diagrammet viser andelen af lærlinge- og elevpladser i de enkelte sektorer - inden for 12 måneder.

Uddannelsesprofil
Udover sektorfordeling, er det også interessant at se på, hvilken uddannelsesprofil de udbudte lærlinge- og
elevpladser her. Det skal bemærkes, at offentlig administration, undervisning og sundhed står for en stor
del af lærlinge- og elevpladserne, men at det sker via løbende udbudte pladser med et kontinuerligt stort
antal uddannelsespladser. Derfor er det disse profiler, som i høj grad fylder i diagrammet, herunder især
social og sundhedsområdet.
Figur 2.10: Virksomhedernes forventede udbud af lærling- og elevpladser fordelt på uddannelsesprofil

Uddannelsesprofil på de mest efterspurgte lærlinge og elever
VVS-energiuddanelsen
Tandklinikassistent
Pædagogisk assistentuddannelse
Ernæringsassistent
Anlægsstruktør/bygningsstruktør
Træfagenes byggeuddannelse
Mekaniker
Landbrugsuddannelsen
Kok
Elektriker
Murer
Chauffør-elev (over 3,5 ton)
Industrioperatør
Smed
Anlægsgartner
Lager og logistik
Finansuddannelsen
Kontorassistent
Detailhandel/butiksassistent
SOSU-hjælper
SOSU-assistent

2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
3%
3%
4%
4%
4%
5%
5%
5%
5%
6%
6%
9%
18%
0%

5%

10%

15%

20%

Forklaring: Diagrammet illustrerer hvilke lærlinge- og elevpladser, virksomhederne i størst grad forventer at oprette
inden for de næste 12 måneder. Andelene er angivet i forhold til de samlede lærlinge- og elevpladser.
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Mangel på lærlinge og elever
Virksomhederne er blevet spurgt om deres forventninger til rekruttering af lærlinge og elever i 2022 herunder også hvor de forventer rekrutteringsudfordringer. Diagram 2.11 viser, at det særligt er
virksomheder inden for transport, industri samt bygge og anlæg, der forudser mangel på lærlinge og elever.
Figur 2.11: Udbudte lærlinge- og elevpladser, hvor der forventes rekrutteringsudfordringer

Udbudte lærlinge- og elevpladser, Sektor
der er svære at få besat
- I prioriteret rækkefølge
Anlægsgartner
Chauffør-elev (over 3,5 ton)
Skiltetekniker
Data- og kommunikationsuddannelsen
Anlægsstruktør / bygningsstruktør
Kok
Cater
Industrioperatør
Murer
Mekaniker
Smed
Lager og logistik
Bygningsmaler
VVS-energiuddannelsen
Detailhandel/butiksassistent
Træfagenes byggeuddannelse
Snedker
Tandklinikassistent
Plastmager
Ejendomsservicetekniker
Kontorassistent
Landbrugsuddannelsen
IT-supporter

Bygge og anlæg
Transport
Industri
IT og teleteknik
Bygge og anlæg
Restauration og køkken
Restauration og køkken
Industri
Bygge og anlæg
Auto
Industri
Transport
Bygge og anlæg
Bygge og anlæg
Handel og detail
Bygge og anlæg
Bygge og anlæg
Sundhed
Industri
Erhvervsservice
Handel og transport
Landbrug
IT og teleteknik

Forklaring: Diagrammet viser udbudte lærlinge- og elevpladser med rekrutteringsudfordringer - fordelt på
uddannelsesprofiler. Listen er opstillet i prioriteret rækkefølge.

Initiativ til at tiltrække lærlinge og elever til udvalgte brancher
Kloge Hænder Messen er et konkret årligt initiativ med det formål at tiltrække lærlinge og elever til
sektorer med stor efterspørgsel. Formålet med messen er at synliggøre for de unge, at virksomhederne har
brug for flere medarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse. På messen bliver de unge klogere på
uddannelsesmuligheder og jobfunktioner inden for en række industri- og produktionserhverv. Kloge
Hænder Messen 2021 blev grundet COVID-19 situationen afholdt virtuelt på teams. Her deltog 20
virksomheder fra transport/lager, auto, fremstilling/produktion og bygge/anlæg. Det virtuelle format havde
sine begrænsninger, da det var svært at skabe den uformelle dialog mellem de unge uddannelsessøgende
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og virksomhederne på messen. Det lykkedes dog at give de unge et indblik i de forskellige brancher og
derigennem skabe grundlag for en videre snak ude på uddannelsesinstitutionerne.
Som opfølgning på messen i 2021 besøgte
Jobcenter Randers Erhverv elever på
Tradium for at skabe yderligere mulighed
for dialog. Kloge Hænder Messen er et godt
eksempel på det værdifulde samarbejde
mellem Jobcenter Randers, uddannelsesinstitutioner, lokale virksomheder,
brancheorganisationer og arbejdsmarkedets øvrige parter i Randers.

Kloge Hænder Messen vender tilbage i
2022. Her vil cirka 50 virksomheder og
cirka 250 unge i alderen 15-29 år møde
hinanden på en lokal værtsvirksomhed - i
2022 er det hos Lemvigh Müller.

Fravalg af lærlinge og elever
Prognosen viser, at de primære begrundelser for ikke at udbyde lærlinge- og elevpladser er manglende
behov, manglende opgaver, eller at arbejdsgiveren ikke har overvejet det. En del af arbejdsgiverne i
undersøgelsen nævner også, at deres virksomhed er for lille til det. Flere uddannelsesinstitutioner prøver at
imødekomme netop dette aspekt ved at koordinere dele-lærlingepladser mellem to forskellige
virksomheder. Imidlertid angiver flere af arbejdsgivere, som ordningen kunne være relevant for, at det er
for besværligt. Derudover oplever Jobcenter Randers Erhverv i dialogen med de randrusianske
arbejdsgivere, at flere virksomheder er tilbageholdende med lærlingeoptag grundet manglende
kompetencer i at uddanne og manglende indsigt i, hvordan man bliver praktikpladsgodkendt. Andre
virksomheder har for travlt, og kan derfor ikke prioritere at tage ansvar for en lærling eller en elev.
Undersøgelsen viser, at der i nogle sektorer er udefrakommende forhold, som gør, at virksomhederne ikke
tager lærlinge og elever. Det kan typisk skyldes, at der kun i lav grad er lærlinge- og elevordninger inden for
en bestemt branche - eksempelvis i sektorer, hvor personer under uddannelse i stedet er i praktik, deltager
i trainee-forløb eller tager en anden form for uddannelse. Det er også værd at bemærke, at 4 procent af
virksomhederne i undersøgelsen forgæves har søgt efter lærlinge og elever.
Figur 2.12: Årsager til virksomhedernes fravalg af lærlinge og elever

Årsager til at virksomhederne ikke har lærlinge og elever
Utilfredshed med skoledelen af et lærlingeforløb
Kræver for mange ressourcer ift. udbytte
Dårlig erfarling med tidligere kandidater
Forgæves rekruttering af lærlinge/elever
Har ikke tid til lærling/elever
Har ikke personaleressourcer til det
Måske en mulighed på længere sigt
Har ikke økonomi til det
Virksomheden er ikke godkendt til lærlinge/elever
Ikke nok opgaver
Der uddannes ikke inden for branchen
Har ikke behov for lærlinge/elever
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Forklaring: Diagrammet illustrerer de forhold, som virksomhederne angiver som årsag for fravalg af lærlinge og elever.
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Spot på: Offentlig administration, undervisning og sundhed
Offentlig administration, undervisning og sundhed er en sektor med et stort antal løbende udbudte
uddannelsespladser med kontinuerligt optag hvert år. Der er eksempelvis et stort udbud af lærling- og
elevpladser inden for social- og sundhedsområdet. Dette kan sammenholdes med figur 1.2 i del 1, som
viser, at der i sektoren er stor efterspørgsel på arbejdskraft. Modsat angiver flere virksomheder, at de ikke
tager lærlinge og elever ind, men i stedet søger medarbejdere fra længere videregående uddannelser.
31 procent af de adspurgte arbejdsgivere inden for offentlig administration, undervisning og
sundhed udbyder lærlinge- eller elevpladser
Et interessant fag at sætte fokus på er tandklinikassistenter - en branche, hvor der fremadrettet forventes
mangel på arbejdskraft. Jobcenter Randers Erhverv erfarer, at det er en branche med mange ansatte, som
snart går på pension - og når man sammenligner med forventet lærlingeoptag, kommer der på sigt til at
mangle medarbejdere. Desuden er der flere andre fag inden for sundhedsbranchen, som også benytter sig
af tandklinikassistenternes kompetencer, eksempelvis til stillinger på private plastikkirurgiske klinikker eller
som receptionist. Dette viser samtidig den bredde af kompetencer, der forventes i flere brancher.

Spot på: Handel og detail
Undersøgelsen viser, at mange virksomheder indenfor handel og detail er afventende i forhold til at
ansætte lærlinge eller elever - primært fordi de har travlt og ønsker at fokusere på kerneopgaverne.
For de virksomheder der ønsker elever- og lærlinge, oplever Jobcenter Randers Erhverv, at der er stor fokus
på at finde det helt rigtige match. Tilbagemeldingen fra detailvirksomhederne er, at elever og lærlinge ikke
er gode nok til at udvise den service, der er nødvendig inden for faget - og at det er nemmere at fokusere
på kandidater, som allerede har serviceerfaring. Desuden nævner flere arbejdsgivere, at mange elever eller
lærlinge stopper under eller efter uddannelse; blandt andet som følge af skæve arbejdstider.
Dertil ønsker mange arbejdsgiverne inden for handel og detail bredere profiler end det er muligt at få med
lærlinge og elever. Det kan eksempelvis være medarbejdere, som både er serviceminded og samtidig har
mere praktiske kompetencer. I den forbindelse kan det være svært at tage lærlinge og elever ind, som qua
deres uddannelse, kommer med specifikke uddannelsesmæssige mål og krav, der skal opfyldes. I nogle
brancher er der desuden en tendens til, at de store detailkæder laver deres egne interne uddannelser. Citat
fra virksomhed inden for handel og detail:

”Vi udbyder ikke selv lærlinge- og elevpladser.
Al uddannelse sker gennem hovedkontoret”

Spot på: Transport
I den daglige dialog med virksomhederne oplever Jobcenter Randers Erhverv, at der i transportsektoren er
mange ældre medarbejdere, som snart forlader arbejdsmarkedet. Samtidig viser undersøgelsen, at det er
en branche med efterspørgsel på lærlinge og elever. Ifølge arbejdsgiverne handler det om, at mange unge
ikke finder arbejdsforhold og arbejdsvilkår attraktive. De unge ønsker mere fritid og fleksibilitet, og undgår
derfor brancher med lange, skiftende arbejdstider. I relation hertil er der mange tidligere ansatte, som
forlod branchen i forbindelse med COVID-19 situationen, der ikke ønsker at vende tilbage til branchen.
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Jobcenter Randers Erhverv oplever, at flere virksomheder er begyndt at lave egne strategiske målsætninger
vedrørende optag af elever. Et eksempel er en lokal transportvirksomhed, som har en målsætning om
konstant at have mellem 20 og 25 elever ansat. Et fælles initiativ, der er relevant for transportsektoren, er
Kloge Hænder Messen, som tidligere beskrevet i del 2.

Spot på: Industri
44 procent af virksomhederne inden for industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed
udbyder lærlinge- eller elevpladser
Undersøgelsen viser, at der i denne sektor generelt er stor efterspørgsel på lærlinge og elever, og at mange
arbejdsgivere forventer rekrutteringsudfordringer. Der er eksempelvis mangel på lærlinge og elever inden
for fagområder som industritekniker, industrioperatør og smed. Jobcenter Randers Erhverv oplever, at
mange virksomheder er åbne overfor nye muligheder. Der er et stærkt samarbejde mellem
industrivirksomhederne og Jobcenter Randers om opkvalificering og initiativer med det formål at få flere
unge til at vælge en erhvervsuddannelse - et eksempel er Kloge Hænder Messen. Jobcenter Randers
Erhverv oplever, at villigheden til at tage en lærling er forholdsvis stor inden for denne sektor, men at det
kan være svært for de små virksomheder at leve op til de krav og forpligtelser der følger med. Det er derfor
ofte de store og mellemstore virksomheder, der står for lærlingeoptaget. Af undersøgelsen fremgår det, at
enkelte industrivirksomheder, eksempelvis små metalvirksomheder, overvejer muligheden for at dele en
lærling med en anden virksomhed. Arbejdsgiverne oplever dog, at der er flere barrierer, herunder
lovgivning, det administrative arbejde og det at finde et match i en anden virksomhed.

Spot på: Bygge og anlæg
51 procent af virksomhederne inden for bygge og anlæg udbyder lærlinge og elevpladser
Undersøgelsen viser, på den ene side, at der er mangel på lærlinge og elever inden for bygge og anlæg, især
inden for VVS, tagdækning, anlægsgartner og anlægsstruktør. På den anden side oplever Jobcenter Randers
Erhverv i dialogen med virksomhederne, at dem som har lærlinge eller elever i dag, ikke nødvendigvis
ønsker at have det fremadrettet. Tilbagemeldingen fra virksomhederne er, at det skyldes den vedvarende
usikkerhed som følge af COVID-19 situationen. Det er især de store, velrenommerede virksomheder, som
tiltrækker lærlinge inden for bygge- og anlægssektoren. De små, eller mere specialiserede virksomheder,
inden for bygge og anlæg, kan have svært ved at gøre sig attraktive for de unge. Samtidig angiver flere af de
små virksomheder, at de ikke har hverken personalemæssige eller økonomiske ressourcer til at tage en
lærling- eller elev ind.

Uddannelsesmuligheder- og behov
De randrusianske virksomheder peger på en problematik i forhold til at imødekomme øget efterspørgsel på
kvalificeret arbejdskraft. Virksomhederne fortæller, at det kan være svært at skaffe den nødvendige
kvalificerede arbejdskraft, og at det kan hænge sammen med hvor tilgængelig uddannelserne er.
Argumentet er, at det er lettere at uddanne kvalificeret arbejdskraft, som bliver i Randers Kommune, hvis
uddannelserne er let tilgængelige for de unge. Af efterspurgte uddannelser, som ikke, eller kun delvist,
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ligger i Randers, kan nævnes maskinmester, struktør, industritekniker, VVS, rørlægger og
rengøringstekniker.
I den daglige dialog med virksomhederne erfarer Jobcenter Randers Erhverv, at det er virksomhedernes
opfattelse, at de unge flytter til de byer, hvor der er mulighed for at tage en uddannelse inden for det
ønskede felt. Derfor ser de randrusianske virksomheder det som en udfordring, at flere
erhvervsuddannelser kun er placeret få steder i landet. Jobcenter Randers Erhverv erfarer, at flere
uddannelsesinstitutioner planlægger online-uddannelser med hybride læringsrum - dels grundet COVID-19
situationen, og dels for at gøre uddannelserne mere fleksible.
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DEL 3
RUMMELIGHED OG ALTERNATIV
REKRUTTERING
- Jobmuligheder for udsatte ledige
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DEL 3: RUMMELIGHED OG ALTERNATIV REKRUTTERING
Sammenfatning, del 3
Flere brancher oplever mangel på arbejdskraft og udfordringer med at rekruttere nye medarbejdere. En del
af løsningen kan være at tænke i alternative rekrutteringsstrategier. Der er et stort uudnyttet
arbejdskraftpotentiale i udsatte ledige, og selvom det nogle gange kan kræve en mere langsigtet
investering fra arbejdsgiverne, er det til gavn for både virksomheden, den ledige jobkandidat og Randers
Kommune.
Undersøgelsen viser, at virksomhederne i Randers generelt er åbne over for det rummelige arbejdsmarked,
og at der er en stor samarbejdsgrad mellem jobcentret og både de private og offentlige virksomheder. Det
er dog også tydeligt, at der er potentiale for mere samarbejde. Derfor fokuserer denne sidste del af
rapporten på om de jobåbninger og uddannelsespladser, der er forudsagt i de to foregående afsnit, kan
komme kandidater fra kanten af arbejdsmarkedet til gode.
Besvarelserne fra virksomhederne viser, at det giver værdi for virksomhederne at have en mangfoldig
medarbejderskare; både i forhold til at frigøre ressourcer ved kernemedarbejderne og i forhold til
oplevelsen af at gøre en forskel for den enkelte medarbejder. Derudover kan der være fordele for
virksomheden i at markedsføre sig på en aktiv CSR-strategi i personalepolitikken.

Definition på det rummelige arbejdsmarked
Det rummelige arbejdsmarked omfatter jobkandidater med begrænsninger i arbejdsevnen.
Disse begrænsninger kan både være helbredsmæssige og socialt betingede. Fælles for såkaldt
”rummelige virksomheder” er, at man har ansættelsesformer, der imødekommer skånehensyn
og fysiske eller psykiske udfordringer hos medarbejderne. Et andet fællestræk er, at
virksomheden ansætter jobkandidater med potentiale, men som har brug for en ekstra chance.
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Den generelle opbakning til et rummelige arbejdsmarked
Undersøgelsen viser, at der generelt er stor opbakning til indsatsen for at skabe et mere rummeligt
arbejdsmarked i Randers. 75 procent af virksomhederne mener, at det i høj grad eller meget høj grad er
vigtigt at støtte op om et mere inkluderende arbejdsmarked. Det indikerer, at der er en stor åbenhed og
vilje til at inkludere forskellige typer jobkandidater på arbejdsmarkedet - også kandidater der eksempelvis
har skånehensyn, har lang ledighed bag sig eller som ikke kan arbejde fuldtid.

Figur 3.1:Tilslutning til indsatsen for at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked

Virksomhedernes opbakning til et rummeligt arbejdsmarked
5 - i meget høj grad

36%

4 - i høj grad

39%

3- i nogen grad

19%

2 - i lav grad
1 - i meget lav grad

5%
2%

Fra samarbejdet med de lokale virksomheder er det Jobcenter Randers Erhvervs erfaring, at denne
opbakning også i høj grad generelt omsættes til handling. Det er et fokusområde for Jobcenter Randers at
øge kendskabet til og udvide mængden af lokale arbejdspladser, der tilbyder ansættelsesforhold med
fleksibilitet. Det kan være fleksibilitet i forhold til arbejdstid, arbejdseffektivitet og skånebehov - også kaldet
rummelige arbejdspladser.
I undersøgelsen er virksomhederne også blevet spurgt ind til, hvordan de konkret udviser rummelighed.
Her peger knap 50 procent af virksomhederne på ansættelser fra kanten af arbejdsmarkedet, som en vigtig
indsats. Derudover fremhæver virksomhederne samarbejde med jobcenteret om praktik og
udviklingsmuligheder for ledige jobkandidater samt ansættelse af medarbejdere i fleksjob. Et tredje
fokusområde for virksomhederne, som også understøttes af Jobcenter Randers, er fastholdelse af
sygemeldte medarbejdere. Netop den brede rekruttering og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere kan
være med til at dæmme op for den arbejdskraftmanglen i flere brancher, som prognosens Del 1 viste.
Det er dog afgørende at påpege, at der er også er plads til forbedring hos de adspurgte virksomheder, når
det drejer sig om omfanget af at tage et socialt ansvar og indrette sin arbejdsplads, så den kan rumme den
mangfoldighed fremtidens arbejdsmarked behøver. Det er ikke alle sektorer, der er lige gode til at omsætte
deres opbakning til det rummelige arbejdsmarked til at skabe jobmuligheder for ledige med fysiske,
psykiske eller sociale udfordringer. Det afspejler sig eksempelvis i potentialet for stærkere samarbejde om
alternative ansættelsesformer såsom CSR-job, der er fokus i afsnittet ”CSR-job som alternativ
rekrutteringsmodel”. Citater fra adspurgte virksomheder om deres motivation for at rekruttere bredt:
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Figur 3.3 Virksomhedernes udtryk for rummelighed
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Motivation for den bredere rekruttering
Helt overordnet kan virksomhedernes motivation for at rekruttere bredt deles op i tre kategorier:

Motivation for at rekruttere bredt
1. Arbejdskraftmangel
2. Ønske om at gøre en forskel
3. Langsigtet investering i loyale medarbejdere

Flere af virksomhederne i undersøgelsen peger på, at en del af motivationen for at rekruttere bredt er at
imødekomme et arbejdskraftbehov både nu og på lang sigt. Dette argument er eksempelvis fremme hos
virksomheder indenfor industrien og social- og sundhedsområdet:

”Investering i en bredere rekruttering
kan være med til at sikre arbejdsstyrken.
Vi skal tænke en anden type kandidat ind
i vores rekruttering for at følge med”

”Det er nødvendigt for branchen at
udvise rummelighed for overhovedet at
kunne fremtidssikre vores arbejdskraft”

Andre virksomheder er motiveret af at være aktive i lokalområdet. En virksomhedsejer indenfor detail
fortæller eksempelvis, at vedkommende gerne gør noget for sit lokalsamfund, som ligger i et socialt
belastet område. Konkret skabes der gennem denne butik jobmuligheder og udviklende
virksomhedspraktikker for lokale ledige jobkandidater. Det er et billede Jobcenter Randers Erhverv kan
genkende fra især de mindre lokalsamfund lidt uden for Randers. Her har en del af virksomhederne fokus
på at hjælpe de lokale tilbage på arbejdsmarkedet, og de gør en indsats for at ”række ud” til
lokalsamfundet. Citater fra adspurgte virksomheder om deres motivation for at rekruttere bredt:
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”Det er vigtigt at hjælpe
folk tilbage på arbejdsmarkedet. Det er ikke så
tit jeg mangler nye
medarbjdere, men når
jeg gør, vil jeg hellere
tage en, der ikke passer
ind i kasserne”

”Jeg har selv været en
del af ”systemet”, da jeg
var langtidssygemeldt og
skulle i gang igen. Nu vil
jeg gerne give lidt igen”

”Vores erfaring er, at de
jobkandidater vi har
givet en ekstra chance
for job i starten bliver
dygtige og mere loyale
medarbejdere
efterfølgende”.

CSR-job som alternativ rekrutteringsmodel
63 procent af virksomhederne angiver, at der i høj grad er opgaver i virksomheden, som kan
løses af en anden medarbejdertype end kernemedarbejderen.
En medarbejder i CSR-job giver virksomhederne mulighed for at frigøre personaleressourcer hos
kernemedarbejderne. Mens en ny kollega i CSR-job løser opgaver der understøtter kerneopgaven i
virksomheden, kan den faglærte medarbejder løse de specialiserede opgaver, der kræver faglighed og
erfaring. I en figur vil de arbejdsopgaver en medarbejder i CSR-job udføre således befinde sig i periferien af
kerneopgaverne i virksomheden

En person i CSR-job kan især løse opgaver fra den
yderste cirkel, som frigiver tid til, at de øvrige
medarbejdere kan løse kerneopgaverne.

Definition på et CSR-job
Et CSR-job er en opgave-afgrænset
ansættelsesform målrettet ledige
kandidater fra kanten af arbejdsmarkedet
- herunder kandidater med funktionsnedsættelser og begrænsninger i
arbejdsevnen.

Ved at ansætte en medarbejder i CSR- job kan en jobkandidat med lille eller ingen arbejdsidentitet få
fornyet tro på egne kompetencer og dermed få øget motivation og selvtillid. Knap 15 procent af
virksomhederne i undersøgelsen angiver CSR-job som en indsats til at udvise rummelighed i virksomheden.
Et CSR-job kan være en effektiv indslusning til ordinære jobs eller uddannelse. Flere virksomheder peger på,
at de forventer, at en del medarbejdere i CSR-job på sigt kan varetage mere specialiserede opgaver.

Figur 3.4: Virksomhedernes tilkendegivelse af mulighed for ansættelse af medarbejder i CSR-job

Er der småopgaver der kan løses af en medarbejder i CSR-job?
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Motivation for at ansætte medarbejdere i CSR-job
Virksomhederne fremhæver frigjorte ressourcer blandt kernemedarbejderne som en væsentlig
motivationsfaktor for at ansætte en CSR-medarbejder. Derudover fremhæves, at der bliver løst nogle
praktiske opgaver i virksomheden, som måske ellers ikke blev løst - eller som ellers skulle løses af lederen
udenfor normal arbejdstid. Virksomhederne fremhæver selv følgende arbejdsopgaver:
Figur 3.5: Eksempler på arbejdsopgaver, der kan løses af en medarbejder i CSR-job

Arbejdsopgaver for medarbejdere i CSR-job
Bygge og anlæg
Oprydning og sortering af materialer, hente og bringe materialer, rengøring, klargøring af arbejdsbiler,
affaldssortering, pakning af varer, trække ledninger, græsslåning
Erhvervsservice
Lettere rengøring, trappevask, afspritning af overflader, telefonbetjening, varebestilling, udbringning af
materialer
Handel og detail
Opdatering af hjemmeside, kundebetjening, oprydning, opsætning af varer, rengøring, lettere
kontoradministrative opgaver, pakning af varer i webshop, budkørsel, ordrehåndtering, arkivering
Kultur og fritid
Billetsalg, rengøring, lettere tilberedning af mad, madudbringning, mødebooking via telefon, vedligehold
af lokaler og udeområder, klargøring til møder, lettere kontoradministrative opgaver
Landbrug
Affaldssortering, rengøring af maskiner og køretøjer, vedligeholdelse af bygninger, pasning og mærkning
af husdyr
Offentlig administration, undervisning og sundhed
Rengøring, forsendelse af post og varer, aktivering af børn, køkkenmedhjælper, lettere
kontoradministrative opgaver, håndtering af arbejdstøj, klargøring til møder, lettere pedelopgaver
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Selvom Jobcenter Randers Erhverv oplevede, at en del CSR-job enten blev udsat eller slet ikke igangsat,
grundet nedlukningerne i 2021, åbnede COVID-19 situationen også op for en hel del nye arbejdsområder,
hvor profilen på en medarbejder i CSR-job passer godt ind. Et eksempel er det øgede fokus på hygiejne hos
offentlige og private institutioner, hos virksomheder, i detailhandel og på transportområdet. En del af de
udbudte CSR-job i 2021 har således været til ekstra rengøring, afspritning af overflader og til bemanding af
testcentre. Dette bekræftes af virksomhederne i undersøgelsen hvor ekstra rengøring og afspritning
nævnes på tværs af brancher, som opgaver der løses af medarbejdere i CSR-job.
Den øgede fokus på hygiejne og ekstra rengøring forventes også i 2022 at give et udbud af lignende CSRjob. Det øgede fokus på grøn omstilling, genanvendelse og genbrug er ligeledes et område, der åbner op for
en del småopgaver. På tværs af sektorer fremhæver virksomhederne i undersøgelsen eksempelvis
affaldssortering og -håndtering af overskudsprodukter, som opgaver for ansatte i CSR-job. Det er
gentagende forudsigelige opgaver, der kræver fysisk håndtering, men som ikke kræver særlige faglige
forudsætninger.

Figur 3.6: De fordele virksomhederne fremhæver ved at ansætte en medarbejder i CSR-job
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Virksomhedernes motivation ligger også andre steder end på de praktiske hensyn og økonomi. 62 procent
af virksomhederne peger på muligheden for at ændre et menneskes liv gennem ansættelse på lige vilkår
med de øvrige medarbejdere. Netop dette er en del af formålet med CSR-job. Det er Jobcenter Randers
klare erfaring, at CSR-job kan være med til at give en arbejdsidentitet, og dermed en følelse af formål, hvor
jobkandidaten anerkendes for de mere uformelle og personlige kompetencer. Det giver ”mod på mere”, og
et CSR-job kan således være en vej til et varigt arbejdsliv. Citat fra landbrugsvirksomhed om motivation for
at ansætte i CSR-job:

”Vi har tidligere haft folk fra kanten af arbejdsmarkedet til at løse småopgaver for os. Det
er vigtigt at hjælpe folk med at blive genetableret på arbejdsmarkedet på trods af
eventuelle udfordringer”

Derudover er virksomhederne motiveret af, at CSR-job kan være en måde til også at sikre arbejdskraft til
virksomheden på længere sigt.
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Udfordringer ved at rekruttere bredt og mangfoldigt
I undersøgelsen er der også blevet spurgt ind til, hvorfor virksomhederne ikke ønsker at ansætte personer i
CSR-job. Her siger 80 procent af arbejdsgiverne, at de opgaver en CSR-job ansat kan løse, i dag varetages af
andre medarbejdere. Det er samtidig kun en fjerdedel af virksomhederne, der aktivt har fravalgt at udbyde
et CSR-job med begrundelse i, at man foretrækker medarbejdere der udelukkende arbejder fuldtid. Det
indikerer, at der i høj grad er opgaver tilstede i virksomhederne, der potentielt kan løses af en medarbejder
i CSR-job. Det er dog et potentiale, som nogle gange kan være svært at indfri.
Selvom virksomhederne angiver mange fordele ved at kombinere flere forskellige jobtyper i deres samlede
medarbejderstab, er der også en bevidsthed om udfordringerne ved en mere mangfoldig arbejdsplads. En
virksomhedsejer indenfor bygge og anlæg fortæller at den rummelighed han gerne selv vil udvise, kan
udfordres af at andre medarbejdere, som kan mangle tålmodighed og forståelse - især når de selv er
presset med egne opgaver. En anden virksomhedsejer fra industrisektoren peger på samme udfordring.
Han vurderer, at oplevelsen med at mangfoldighed fremmer trivslen og arbejdsglæden, kun er gældende
for halvdelen af medarbejderstaben. Det kan have den modsatrettede effekt på den anden halvdel af
medarbejderstaben, hvilket kan stille ledelsen, der ønsker en mere mangfoldig medarbejderstab, i et svært
dilemma.
For at sikre en god opstart for CSR-job ansatte, og samtidig ”bygge bro” mellem den nye kollega og resten
af medarbejderne, har Jobcenter Randers Erhverv siden 2017 løbende udbudt mentorkurser for
medarbejdere, som har en understøttende funktion for nye kolleger på arbejdspladsen. Kurset skal ses som
en forlængelse af Jobcenter Randers Erhvervs vejledningsindsats. Dette gælder værdien af at ansætte
medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet, fastholdelse af sårbare medarbejdere og anvendelsen af de
handicapkompenserende ordninger. Kurset klæder virksomheden og medarbejderne bedre på til at sikre en
god opstart for nye kolleger, og til at håndtere eventuelle udfordringer i samarbejdet med den nye kollega.
Derudover sættes spot på mentorrollen, og deltagerne trænes i at anvende spørgeteknikker, der sikrer god
dialog med både andre kolleger, ledelse og den nye kollega.
En anden udfordring i forhold til at integrere CSR-jobansatte på arbejdspladsen kan være generel travlhed i
hverdagen, og at virksomhederne ikke har nok ansatte til at frigøre tid til grundig oplæring eller til at
imødekomme skånehensyn. Arbejdspladsens indretning kan også gøre, at nogle skånehensyn kan være
svære at imødekomme. Herudover kan nedsat arbejdstid være driftsforstyrrende og svært at planlægge for
virksomheder, som er ordreproducerende og har brug for at medarbejderen er tilstede i hele åbningstiden.
I forhold til visse skånehensyn kan de kompenserende ordninger dog komme i spil. De kompenserende
ordninger giver mulighed for at finansiere mentorstøtte, personlig assistance eller indretning af
arbejdspladsen så disse skånehensyn ikke bliver en barriere for ansættelse.
Som nævnt i rapportens første to dele er nogle sektorer så pressede af den usikre fremtid, som følge af
COVID-19 situationen, at der hverken er økonomisk eller personalemæssig overskud til at prioritere
investering i en mere langsigtet mangfoldig medarbejderstab. Citat fra en virksomhedsleder indenfor
handel og engros:

”Økonomien skal være mere stabil for at turde investere i en anden type medarbejder
udover kernemedarbejderne”
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Tiltag der understøtter en bredere rekruttering
Jobcenter Randers Erhverv har et mål om, at gøre det så nemt som muligt for virksomhederne at rekruttere
alle typer af medarbejderprofiler, ud fra et mangfoldighedsperspektiv. Derfor udgør CSR-strategien og dens
strategiske mål en velovervejet fælles platform, som er retningsangivende for den service og vejledning
jobcenteret yder til lokale virksomheder hvad angår rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Både
Jobcentrets rekrutteringsservice og virksomhedskonsulenter er klædt på til at rådgive og sparre om
fordelene ved at tænke i bred rekruttering, fastholdelse af sårbare medarbejdere og investering i lærlinge
og elever ind i virksomhedens drift. Der har gennem de seneste fire år været et fokus på samarbejde med
lokale virksomheder om at kvalificere jobcenterets indsats og inspirere virksomheder til at arbejde med
medarbejderdiversitet. Et eksempel er Randers Kommunes CSR-certifikat, der gives til lokale virksomheder,
som gør en særlig indsats for at rekruttere bredt, og som er åbne for alternative rekrutteringsmetoder der
skaber løntimer til flere på arbejdsmarkedet. I 2021 modtog 20 lokale virksomheder certifikatet og bidrager
til, at skabe opmærksomhed på virksomheder der tager et socialt ansvar. Herudover kan udmærkelsen
bruges af virksomheden til at inspirere andre virksomheder til at gøre det samme. Et andet eksempel på en
indsats i CSR-strategien er Ledermentor Randers. Det er et netværk af virksomhedsledere, der deler ud af
deres ledelsesredskaber til andre ledere om dilemmaer og situationer, der kan opstå i en mangfoldig
medarbejderstab. Disse ledermentorer stiller deres egen erfaring og viden til rådighed for andre
personaleledere, der måske er knap så erfarne med CSR og social ansvarlighed.
Jobcenter Randers har en erklæret mission om øget inddragelse af virksomheder i udarbejdelse og
tilpasning af jobcenterets rådgivning og vejledning indenfor bæredygtighed og det rummelige
arbejdsmarked. På den baggrund blev det rådgivende organ Dialogforum etableret - et forum, hvor
relevante repræsentanter fra jobcentre og det lokale erhvervsliv mødes til erfaringsudveksling og
ideudvikling. En afledt effekt af dialogforum er, at deltagerne kan få en bedre forståelse for og indblik i de
eksisterende muligheder og rammer for jobcenterets samarbejde med virksomhederne - herunder
hvilke ydelser jobcenteret kan tilbyde. Fælles for de tre samarbejdsfora mellem Jobcenter Randers Erhverv
og de lokale rummelige virksomheder er, at de støtter op om Jobcenter Randers mål om at øge mængden
af virksomheder, der tilbyder ansættelsesforhold med fleksibilitet i forhold til arbejdstid, arbejdseffektivitet
og skånebehov - såkaldte rummelige arbejdspladser.

”Vi har mulighed for at
hjælpe et andet menneske,
og vi skal nok få det til at
lykkedes. Vi ser det ganske
enkelt som et samfundsansvar. Heldigvis har det
vist sig, at vi har fået
dygtige, stabile og loyale
medarbejdere ud af det”

”At være CSR virksomhed i
Randers giver os en stor
stolthed over arbejdspladsen. Vi håber andre
kan få øjnene op for at det
kan lade sig gøre at
kombinere vækst og
rummelighed”

”For os er det naturligt at
tage et socialt ansvar. Vi
har arbejdet med CSR
længe før, det blev et
begreb. Selvom vi driver et
højteknologisk lager, kan vi
sagtens finde egnede jobs
til medarbejdere med
særlige behov. Det tror jeg,
at alle virksomheder kan”

Citat, HR konsulent Lene Staal,
Ventilationshuset ApS.

Citat, Indehaver Christian
Jensen, Anlægsgartner Torben
Jensen & Søn.

Citat, logistikdirektør Lasse
Halliday, Brødrene Dahl
Logistikcenter.

45

Dataindsamling
Arbejdskraftprognosen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jobcenter Randers Erhverv
i perioden fra september til primo november 2021. Spørgeskemaet er lavet online og udfyldt i samarbejde
med arbejdsgivere i Randers Kommune. Udfyldelsen af spørgeskemaet er foretaget i forbindelse med
virksomhedskonsulenternes besøg ved virksomhederne eller sekundært ved telefoniske møder.
Fordelen ved denne metode er, at prognosen dermed giver anledning til at starte eller fastholde dialogen
om virksomhedernes arbejdskraftbehov samt til at afdække eventuelle behov, hvortil Jobcenter Randers
kan stå til rådighed med en værdiskabende virksomhedsservice. Den metodiske del af prognosens tilblivelse
er derudover formet af grundlæggende to faser i undersøgelsen; koordineringen af virksomhedsinterview
og udformning af spørgeskema og analyse

Koordinering af virksomhedsinterview
Udover virksomhedernes sektorfordeling er der anvendt tre særlige kriterier i koordineringen af
virksomhedsinterview. Kriterierne er fagligt baserede og understøtter en prognose, der er tilpasset det
randrusianske arbejdsmarked. Det betyder samtidigt, at prognosen er et aktuelt input til det samlede
videns grundlag om arbejdsmarkedet i Randers Kommune.

De tre særlige kriterier i koordineringen


Virksomhedsstørrelse: Det er efterstræbt at interviewe både større og mindre
virksomheder for at tage højde for nuancerne i den overordnede sammensætning af den
randrusianske erhvervsstruktur og udviklingen på det lokale arbejdsmarked



Vækstlagsvirksomheder: Ved også at inkludere vækstende virksomheder styrkes
prognosens evne til at gengive et aktuelt billede af arbejdskraftbehovet og dets udvikling



Privat og offentligt: En hensigtsmæssig fordeling blandt virksomheder i den private og
den offentlige sektor er tilstræbt på tværs af sektorerne og de underliggende brancher

Spørgeskema og analyse
Den samlede udformning af analysen og spørgeskemaundersøgelsen er en videreudvikling af foregående
prognoser, som ligeledes er gennemført af Jobcenter Randers Erhverv. Udover at skulle leve op til
rapportens formål, er spørgsmålene i undersøgelsen formuleret med den hensigt, at de skal være relevante
for en bred gruppe af virksomheder, fremmende for dialogen mellem virksomhederne og Jobcenter
Randers samt kvalificerende for jobcentrets virksomhedsservice.
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I rapporten benyttes sektorinddelinger, erhvervsgrupper og betegnelser, der i store træk er bibeholdt fra
tidligere prognoser og bygger på hidtidige erfaringer. Formålet er at understøtte en kontinuitet i
rapporternes udtryk og en tilpasning til arbejdsmarkedet i Randers Kommune, samtidigt med at en
sammenlignelighed med de afgrænsninger, der blandt andet benyttes af Danmarks Statistik og i andre
undersøgelser, sikres.
Undersøgelsens konklusioner er kvalificeret og underbygget af branchekendskabet og den indgående viden
om det lokale arbejdsmarked blandt virksomhedskonsulenterne i Jobcenter Randers Erhverv.
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Mangler din virksomhed medarbejdere?
Vil du vide mere om din virksomheds muligheder for rekruttering af lokal
arbejdskraft?
Ønsker du rådgivning om, hvordan du fastholder og uddanner dine
medarbejdere, så deres kvalifikationer modsvarer din virksomheds fremtidige
behov?

Så kontakt Jobcenter Randers Erhverv
Tlf.: 89157990 / Mail: jobcentererhverv@randers.dk
Følg os på LinkedIn: Jobcenter Randers Erhverv
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