Sådan kommer du i gang
Kom til EGF Infomøder
Der afholdes en række inspirerende ERFA workshops og en
afslutningskonference .

DEN EUROPÆISKE GLOBALISERINGSFOND

Tidspunkter og steder kan findes på projektets hjemmeside
http://www.egf.nu/egf-nyheder.
.

… eller kontakt os
EGF Kontor:
Hotline, vejledning, iværksætteri og øvrige henvendelser
Nikolaj Strømkjær, tlf. 99 74 15 81, nikolaj.stroemkjaer@rksk.dk
Jolande Leinenbach, tlf. 31 55 03 23, jolande.leinenbach@rksk.dk

EGF Kontor:
Rinkøbing-Skjern Kommune, Beskæftigelse, Tinghusvej 1, 6900 Skjern
Følg EGF - Winds of Opportunities på LinkedIn og Facebook
version 04/2014

Winds of Opportunities

Om EGF
EGF hjælper mennesker, der mister deres arbejde som følge af ændringer i
verdens handelsmønstre f.eks. når en

stor virksomhed lukker
fabrik flytter til et land uden for EU
sektor mister mange arbejdspladser i en region
I 2012 annoncerede Vestas nye fyringsrunder. På den baggrund sendte
Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med de andre berørte kommuner to
ansøgninger til EUs Globaliseringsfond.
Flere oplysninger: http://www.ec.europa.eu/egf og http://www.egf.nu

Aktiviteter
Vejledning, mentoring og coaching
Individuel opkvalificering, korte kurser eller
længerevarende uddannelser op til ca. et år
Iværksætteri med coaching og tilskud
Praktik med coaching

EGF 2012/003/DK - Vestas 1
Start: 13. august 2012 Slut: 13. august 2014
Målgruppe: Ledige, som er afskediget fra Vestas mellem primo februar 2012 og
den 13. september 2012 og som er fratrådt.
Vejledning, jobplaner og købskontrakter med kursusleverandører:
Line Ellemann, tlf. 99 74 15 82, line.ellemann@rksk.dk

EGF 2012/011/DK - Vestas 2
Start: 1. marts 2013 Slut: 1. marts 2015
Målgruppe: Ledige, som er afskediget fra Vestas mellem den 18. september 2012
og den 15. oktober 2013 og som er fratrådt.
Vejledning, jobplaner og købskontrakter med kursusleverandører:
Karen Jensen, tlf. 99 74 12 33, karen.jensen@rksk.dk

Alle aktiviteter tager udgangspunkt i helt individuelle opkvalificeringsplaner,
og med de mange midler til rådighed giver det ledige i målgruppen en unik
mulighed for at få ønske-kurset.
Der er desuden stort fokus på iværksætteri. Blandt andet tilbydes et
decideret start-op-tilskud på op til 25.000 €. Forhåbentlig kan det give
personer i målgruppen lyst til at tage springet og etablere egen
virksomhed.
Der er fokus på regionale, nationale og internationale vækststrategier, som
har til formål at udvikle smart og bæredygtig vækst.
EGF-teamet ønsker at samarbejde og danne netværk med lokale,
regionale, nationale og internationale aktører – oﬀentlige og private, for at
opnå størst mulig eﬀekt af projektet.

