Program
17.00 – 17.30
17.30 – 17.45
17.45 – 19.00
19.00 –

• ”Nye veje til arbejdsmarkedet” v./Helle Thorbøl Hansen, konsulent i Foreningen
Nydansker
• Kaffepause
• Caféseminar: Vi arbejder med udveksling af synspunkter og erfaringer samt udvikling af ideer, forslag og visioner i forhold til spørgsmålet om muligheder og barrierer på arbejdsmarkedet
• Afslutning med mad og uformel snak

Vi håber, at arrangementet vil bidrage til:
• At skabe dialog, kontakt og vidensdeling på tværs af nydanske foreninger og organisationer, der
er medlem af ’Jobnetværk for nydanskere’
• At indsamle og dele viden om barrierer og muligheder på det danske arbejdsmarked
• At videregive og indhente viden om jobsøgning, gode eksempler og forslag til initiativer på området
Tilmelding
Deltagelse er gratis. Af hensyn til et begrænset antal pladser hører vi gerne fra dig, om du har
mulighed for at deltage eller ej senest den 8. maj. Du kan tilmelde dig ved at kontakte Helle
Thorbøl Hansen, Foreningen Nydansker på hth@foreningen-nydansker.dk eller tlf. nr. 33 38 62 06.
Hvis du vil vide mere om arrangementet, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte mig.
Jeg ser frem til at høre fra dig!
			
Med venlig hilsen
Helle Thorbøl Hansen,
Foreningen Nydansker

Fax: 33 93 43 42
Telefon: 33 93 43 83

Vi vil gerne have jeres syn på, hvilke barrierer og muligheder I oplever i forhold til at komme ind
på det danske arbejdsmarked, og hvad der skal til for at forbedre situationen. Du kan samtidig få
konkret inspiration til nogle af de veje, du kan gå for at komme ind på arbejdsmarkedet.

1453 Kbh K

Mandag den 14. maj fra kl. 17.00-19.30
Trekanten kulturhus, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Øst

Sankt Peders Stræde 28C, 4 sal

Foreningen Nydansker inviterer dig hermed til at deltage i et caféseminar. Vi vil med initiativet
gerne bidrage til at styrke nydanskeres muligheder på arbejdsmarkedet.

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet

Invitation til Caféseminar

www.foreningen-nydansker.dk

Nydansker

