
Favrskov Code of Care
Mere care - mindre mig

Vi er en række virksomhedsledere i Task Force  
Favrskov, der gerne vil invitere dig med til et event i 
det fri. Her bliver du teamet op med andre ledere, samt 
unge mennesker, der drømmer om et job – de mangler 
bare din hånd i ryggen. 

Du har som leder en viden og erfaring, som har stor værdi 
for et ungt menneske, der gerne vil i gang med arbejdslivet.

De unge vil fortælle, hvad der rører sig i dem, og den ind-
sigt kan give dig som leder nye vinkler på driften af din 
virksomhed. Du får mulighed for at indgå i nye netværk 
med andre ledere, der også kan se værdien i at dele og 
tage ansvar. Når du gør en forskel for nogen, gør du også 
en forskel for dig selv. Det skaber værdi for både dig og din 
virksomhed at tage socialt ansvar, og det vil dine lederkol-
leger i Task Force Favrskov gerne fortælle mere om.

Vi har planlagt en netværksoplevelse i naturen, som du ikke 
kan ryste af dig igen, og vi glæder os til at tage imod dig. 

Husk udetøj alt efter vejret!

FRA UNG TIL CHEF
Mød andre ledere, og vær med til at sikre fremtidens arbejdskraft

Tid: 17. september kl. 15.00-19.00

Sted: Naturværket, Teglværksvej 

 8382 Hinnerup

Program

15.00 Velkommen ved virksomhedsleder 
i Task Force Favrskov

15.10 Oplæg: Socialt ansvar, det giver din  
virksomhed værdi

15.30 Aktiviteter på tværs med mulighed for  
at tale med flere

16.30 Samtale om bålet

• Unge fortæller deres historier. 
• Ledere fortæller om, hvad der har været svært 

i deres karriere, hvordan de overkom det eller 
arbejder med det. 

17.00 Mad over bål med mulighed for gode snakke

18.00 Fællesspisning, lækker mad og drikke

19.00 Afrunding og tak for i dag

Tilmelding sker til virksomhedskoordinator Karina L. Løvendahl: klve@favrskov.dk, mobil 23 74 68 67 

Tilmeldingsfrist 10. september 2020. Det er gratis at deltage. Vi glæder os til at se dig!
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