Pressemeddelelse:

Sjællandske kommuner skaffer arbejdskraft til virksomheder
Nu skal det være slut med at lede forgæves efter kvalificeret arbejdskraft på Sjælland. De 17 kommuner i regionen i samarbejde med det statslige arbejdsmarkedskontor (AMK Øst) har netop taget initiativ til et nyt fælles rekrutteringssamarbejde,
der hjælper de private virksomheder med at skaffe kompetente medarbejdere.

Dato: 18. december 2015

Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland er navnet på det nye samarbejde, der pr. 1.
februar 2016 skal hjælpe private virksomheder med at finde kvalificeret arbejdskraft.

www.kl.dk/kkr-sjælland

”De private virksomheder er altafgørende, når det kommer til at sikre vækst og beskæftigelse i Region Sjælland. Hvis man ikke kan få besat ledige job, kan det koste dyrt, så samarbejdet skal være med til at skabe gode vækstbetingelser for virksomhederne ved at understøtte rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft. Det skal være attraktivt for en virksomhed
at placere sig i Region Sjælland. Både for eksisterende virksomheder, og nye virksomheder
der skal tiltrækkes via det nyetablerede samarbejde Greater Copenhagen” siger Niels
Hörup, som er formand for KKR Sjælland og borgmester i Solrød Kommune.
Når virksomhederne samarbejder med et jobcenter, indgår alle jobcentre i Region Sjælland
i arbejdet med at finde ledig arbejdskraft. Desuden skal virksomhederne opleve et fælles
højt serviceniveau i den måde, den ledige arbejdskraft formidles til virksomhederne på.
Virksomhederne har fortsat kontakt til et og samme jobcenter. Mange virksomheder ønsker
den tætte kontakt til det lokale jobcenter, og det ændres ikke med indførelsen af et fælles
samarbejde.
Den faldende ledighed betyder, at virksomhederne har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor nødvendigt at samarbejde systematisk omkring udsøgning og rekruttering på tværs af kommunegrænser. Inden for visse brancher er der allerede nu rekrutteringsudfordringer. Dertil kommer, at mange virksomheder allerede tiltrækker medarbejdere fra et større geografisk område, og det vil Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland
bidrage yderligere til. Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland er sat i værk via et samarbejde på tværs af de 17 jobcentre i Region Sjælland og Arbejdsmarkedskontor Øst.
”Der er tale om et enkelt og operationelt samarbejde på tværs af de 17 jobcentre med fokus
på hurtig og god servicering til virksomhederne, og med fokus på lokal forankring. Når det
er nødvendigt for at besætte jobbet – skal der også samarbejdes med de øvrige rekrutteringssamarbejder i Østdanmark” siger Knud Erik Hansen, som er næstformand for KKR
Sjælland og borgmester i Faxe Kommune.
De øvrige rekrutteringssamarbejder i Østdanmark er: Hovedstadens rekrutteringsservice,
Nordsjællands rekrutteringsservice og WorkinDenmark. Jobservice Danmark binder samarbejderne sammen på tværs og sikrer dermed virksomhederne rekrutteringsmuligheder i
hele landet.
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