Forum for Udsendte og Familier
et samarbejde mellem Center for Familieudvikling, Psykiatri og Eksistens og Dansk Missionsråd

Program for netværksmøde d. 7.april 2021
Opfølgningsdag om udstationering som kompetencegivende på det danske arbejdsmarked.
Dato og tid: Onsdag d. 7.4.21 kl. 10 - 15.
Mange udstationerede kan opleve udfordringer med at omsætte de mange lidt udefinerede kompetencer,
de har opnået under en udstationering til kompetencer, der er attraktive for fremtidige danske
arbejdsgivere. Dette har vi på et tidligere netværksmøde haft fokus på, og været undervejs med at udvikle et
redskab til de hjemvendte med det formål at omsætte deres erhvervede kompetencer til anvendelige termer
på et CV. Redskabet præsenteres på denne dag, men kan ikke stå alene. Det er væsentligt at have viden om,
hvor man kan henvise sine hjemvendte medarbejdere hen, når de har brug for en hjælp til at finde ind i det
danske arbejdsmarked. Morten Engel Nielsen har mange års erfaring i Jobvision med at hjælpe bl.a. tidligere
udstationerede i arbejde igen og vil i sit oplæg give et indblik i en god proces for hjemkomst til det danske
arbejdsmarked.
Dagen vil udover oplæg og sparring med andre i netværket også byde på et oplæg med Jonas Jørgensen,
med fokus på, hvordan vi bedst muligt integrerer de hjemvendte i menigheder og kirkeliv, og hvordan deres
ressourcer og kompetencer efter en mangeårig udsendelse kan komme i brug i kirkelige sammenhænge.
Sted: Parterre, Peter Bangs Vej 1D, 2000 Frederiksberg/Teams/Zoom
10.00-10.30

Velkomst og præsentation af dagen

10.30-11.30

Oplæg 1: Vejen videre ind i det danske arbejdsmarked. V. Morten Engel Nielsen

11.30-11.45

Kaffepause

11.45-12.30

Oplæg 2: Præsentation af kompetence-folderen, udviklet af Netværket. V. Maria Techow.

12.30-13.15

Frokost

13.15-14.00

Oplæg 3: Hjemvendt til det kirkelige miljø, hvordan integreres de hjemvendte med deres
ressourcer? V. Jonas Jørgensen

14.00-14.30

Gruppedrøftelse

14.30-15.00

Opsamling og afslutning

Vi glæder os meget til at være sammen med jer til efterfølgende gavn for de hjemvendte.

Deadline for tilmelding d. 25.03.21 til mkt@psykiatri-eksistens.dk
Dansk Missionsråd og Kompetenceenhed for Udstationerede, Center for Familieudvikling

