Unge skal have bedre kendskab til håndværk og produktion
På landsplan er der alt for få unge, der vælger en erhvervsuddannelse, og der er heller ikke mange, der
ved, hvilke virksomheder der er i og omkring deres hjemby. Det vil Mariagerfjord Kommune og
Mariagerfjord Erhvervsråd prøve at gøre noget ved lørdag den 4. februar, hvor der afholdes ’Åben
Virksomhed’ i udvalgte virksomheder rundt om i hele Mariagerfjord Kommune.
Tendensen er, at der landsdækkende mangler arbejdskraft til erhvervslivet særligt i form af håndværkere,
teknikere og faglige specialister. Allerede nu kan eksperter se, at det i fremtiden kun vil blive sværere at
finde medarbejdere med en erhvervsfaglig baggrund, ligesom en nylig undersøgelse blandt lokale
virksomheder lavet af Mariagerfjord Erhvervsråd og Virksomhedsservice Mariagerfjord viste det samme
billede. Alligevel er antallet af unge, der vælger en erhvervsfaglig eller teknisk uddannelse, faldende.
’Åben Virksomhed’ i Mariagerfjord
”Det er relevant med en konkret indsats som ’Åben Virksomhed’, hvor de unge og deres forældre kan
besøge nogle af kommunens mange spændende virksomheder, få en rundvisning og møde ansatte med
erhvervsfaglige baggrunde, som kan fortælle om deres arbejde. Det kan være alt lige fra tømrer og
elektriker til tekniker og operatør”, fortæller borgmester Mogens Jespersen. ’Åben Virksomhed’ er udviklet
af Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Erhvervsråd. Mogens Jespersen er ligesom Erhvervsrådets
erhvervsdirektør, Torben Ladefoged, meget positiv omkring arrangementet, da det på sigt vil være til stor
gavn for såvel de unge som de lokale virksomheder. Idéen til arrangementet blev tidligere på året drøftet
på et møde med tre lokale virksomheder, og der er således kommet handling bag ordene.
”I nogle tilfælde kan det handle om, at det i kraft af deres alder kan være svært for unge mennesker at vide,
hvad de gerne vil, når de bliver voksne, og netop dette kunne vi godt tænke os at hjælpe dem lidt med”,
supplerer Torben Ladefoged og tilføjer: ”Til ’Åben Virksomhed’ kan man høre mere om, hvilken type
ansatte virksomheden har, hvilke opgaver medarbejderne løser, og hvilken uddannelse man så skal have.
Derfor samarbejder vi også med Tradium og Tech College Mariagerfjord”.
Begge uddannelsesinstitutioner vil være repræsenteret på dagen. Man kan finde dem ved udvalgte
virksomheder og få en snak med vejledere om uddannelsesmulighederne og de erhvervsfaglige karriereveje
på baggrund af de jobprofiler, man hører om.
Metafix, som ligger i Hadsund, er én af de virksomheder, der åbner dørene i februar.
”Gennemsnitsalderen hos vores medarbejdere er på 50 år, så i fremtiden får vi brug for de unge”, fortæller
virksomhedens salgsansvarlig, Thomas Vejborg. ”I de kommende år bliver vores produktion desuden mere
automatiseret. Det betyder, at vi udover bl.a. smede og tillærte medarbejdere også får brug for
medarbejdere med andre kompetencer. Men forhåbentligt bliver det dermed også mere interessant for at
de unge at søge hos en virksomhed som vores”.
Yderligere indsatser for at øge samarbejdet mellem skoler og erhvervsliv
Generelt er der i Mariagerfjord en ambition om at øge samarbejdet mellem lokale skoler og
uddannelsesinstitutioner samt erhvervslivet, og derfor bliver der også arbejdet med andre tiltag udover
’Åben Virksomhed’. I november 2017 afholdes Erhvervs- og Uddannelsesmessen for 4. gang. Messen
afholdes hver andet år, og håbet er ’Åben Virksomhed’ også afholdes hver andet år.

”Vi håber på at kunne gøre konceptet til en fast tradition, og at vi på den måde vil kunne give flere unge fra
Mariagerfjord mulighed for at blive klædt bedst muligt på, inden de skal træffe det store valg om, hvilken
uddannelse der passer bedst til dem”, fortæller Torben Ladefoged.

Billedtekst:
Metafix i Hadsund er én af de virksomheder, der åbner dørene den 4. februar og inviterer interesserede
indenfor. Her ses den salgsansvarlige, Thomas Vejborg.
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