Efteruddannelsesprisen - VEU-center Østjylland
VEU-center Østjylland har stiftet Efteruddannelsesprisen for at skabe
opmærksomhed om værdien af medarbejderudvikling gennem
uddannelse. Da det blandt andet netop er VEU-centrenes opgave at øge
virksomhedernes kendskab til efteruddannelsesmuligheder,
uddannelsesplanlægning og opkvalificering af medarbejderne.
Formålet med prisen er at fremme de østjyske virksomheders
systematiske arbejde med uddannelsesplanlægning for ufaglærte og
faglærte medarbejdere.
Det er i 2017 anden gang, at Centerrådet for VEU-center Østjylland
uddeler Efteruddannelsesprisen.
Efteruddannelsespris 2017 sætter fokus på efteruddannelse for både
ufaglærte og faglærte. Vi ønsker med prisen at hylde en østjysk
virksomhed, der i særlig grad har arbejdet systematisk med
uddannelsesplanlægning, herunder skabt sammenhæng mellem
virksomhedens udviklingsplaner og kompetenceudvikling. En
virksomhed der udmærker sig, og som kan være kilde til inspiration for
andre i forhold til efteruddannelse.
Vinderen får overrakt en pris designet specielt til lejligheden.

Hvem kan indstilles til prisen?
Alle små- og mellemstore virksomheder – private såvel som offentlige – med ufaglærte og faglærte medarbejdere, der er registreret i VEU-center
Østjyllands dækningsområde (kommunerne Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg og Aarhus) kan indstilles til prisen.

Kriterier
Efteruddannelsesprisen uddeles til en virksomhed, der udmærker sig inden for et eller flere af disse kriterier:
Arbejder systematisk med uddannelsesplanlægning.
Motiverer medarbejderne til den nødvendige opkvalificering.
Kobler virksomhedens udviklingsplaner med kompetenceudvikling for medarbejderne.
Har benyttet voksen- og efteruddannelse til at opfylde virksomhedens kompetencebehov.

Hvem kan indstille en virksomhed?
Foruden VEU-center Østjyllands konsulenter kan både branche-, interesse-, og erhvervsorganisationer indstille virksomheder til
Efteruddannelsesprisen 2017.

Sådan indstiller du en virksomhed
Du indstiller en virksomhed ved at udfylde denne formular (https://goo.gl/forms/hcSwtY36UsPFmzSi1).
Din indstilling skal indeholde en beskrivelse af hvilke kriterier, der indstilles efter.
VEU-center Østjylland sender en bekræftelse pr. mail på, at indstillingen er modtaget.
Spørgsmål vedrørende Efteruddannelsesprisen kan rettes til sekretariatet for VEU-center Østjylland på telefon 70 20 40 20 eller på mail til
info@veu-ostjylland.dk (mailto:info@veu-ostjylland.dk)

Dommerpanelet
VEU-center Østjyllands Centerråd finder den endelige vinder blandt de indstillede virksomheder.

Frist for deltagelse og uddeling af priserne

Fristen for at indstille en virksomhed til bedømmelse er fredag den 3. november 2017.
Prisen uddeles ved en officiel overrækkelse på den vindende virksomhed ultimo november/primo december 2017.

Sponsorer
Prisen er sponsoreret af:
Horesta Midtjylland
LO Østjylland

Den landsdækkende Efteruddannelsespris
Vinderen af VEU-center Østjyllands Efteruddannelsespris 2017 nomineres til den landsdækkende Efteruddannelsespris sammen med de lokale
vindere fra landets øvrige 12 VEU-centre.

Indstil her
Du kan indstille en østjysk virksomhed til VEU-center Østjyllands Efteruddannelsespris ved at udfylde denne formular (https://goo.gl/forms
/hcSwtY36UsPFmzSi1)

