Invitation
til
Social
Dinner
- med fokus på socialt ansvar og handling!
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Kristensen
Jannie Friis
Fitted
Direktør, Head

“

Vi har masser af små opgaver, som
folk kan vokse
med. Samtidig nyder vi godt af,
at deres kortere
arbejdstid giver os mulighed for
at have stor
bemanding på de helt rigtige tidspun
kter.

Claus Bonde Pedersen
Købmand, Rema 1000 i Hadsten

Det er berigende at se den glæde,
det giver, at en
medarbejder finder et nyt ståsted
. Vi har gjort stor
brug af fleksjob-ordningen og oplever
, at vi får
dedikerede medarbejdere. Det betyder
også noget
for vores øvrige medarbejdere, at
de ved, at vi er en
rummelig virksomhed.

Lasse Borgbjerg
Indehaver, Vitten Graﬁsk A/S

”

”

“

Man får en endnu bedre kultur i
sin virksomhed
ved at tage et socialt ansvar. Følelse
n af at såvel
ledelse som medarbejdere er med
til at løfte en
vigtig opgave er selvforstærkende,
og det gavner
alle parter.

Camilla Christensen
Direktør, Autoﬁn A/S samt A.U. Maison
A/S

”

Task Force Favrskov inviterer til en spændende og tankevækkende aften
Torsdag d. 9. maj kl. 17.00 – 20.00 hos Løbeshop.dk, Gammel Sellingvej 1, 8370 Hadsten
Det er værdifuldt at ansætte fra kanten af arbejdsmarkedet - både for dig, din virksomhed og for den nye
medarbejder. Kom og bliv inspireret til at tage socialt ansvar! Det bliver en aften med interessante oplæg fra
virksomhedsledere, inspiration til at tage socialt ansvar og gode netværksmuligheder
Program
Kl. 17.00

Velkommen
v/Rolf Mørkøre Andersen, Løbeshop.dk og Anita Jensen, Favrskov Kommune
Om Task Force Favrskov - visionen, de unge og aftenens program
v/ Rune Raaby Laursen, Raaby & Rosendal og Jannie Friis Kristensen, Headfitted.
De gode argumenter for socialt ansvar (se teaser)
v/ Peter Nørgaard, Code of Care

Kl. 18.30

Måltid med mening
Menu fra Favrskov Produktionsskoles køkken. Det er mad lavet fra bunden
med øje for økologi og bæredygtighed. Maden er lavet af unge på vej.
Kan vi skabe småjobs i aften? Hvilke mindre opgaver findes i
din virksomhed, som kan blive til et småjob?
v/Tommy Wølk, Code of Care

kl. 20.00

Tak for i aften.
v/ Poul Thøgersen, Junget A/S

Peter Nørgaard, Stifter af
Code of Care, medejer af
Creativ Company A/S

Mulighed for rundvisning i Løbeshop.dk
Tilmelding sker til virksomhedskoordinator Rikke Møller Sørensen: riso@favrskov.dk mobil: 21 83 10 70
Tilmeldingsfrist fredag 3. maj. Det er gratis at deltage. Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
Task Force Favrskov

Favrskov

Code of Care

Mere care - mindre mig

