BRE Handlingsplan Erhverv og Uddannelse 2018
BRE har fokus på vækst- og udvikling i bestående og nye virksomheder med henblik på at styrke vækst og
jobskabelse. Dette sker via målrettede initiativer netværkssamarbejder samt projekter.
Fokus områder, som følger:
•
•
•

Iværksættere – mentorer, netværk, projekter og arrangementer
Eksisterende virksomheder – vækst, internationalisering, arbejdskraft, projekter og netværk
Imødegåelse af vækstbarrierer – arbejdskraft, infrastruktur, rammer m.m.

Handlingsplan 2018
Eksisterende virksomheder
Arbejdskraft
•

Projekt - gennemførelse af projekt Fremtidens Arbejdskraft (FAK). Fokus på det dobbelte
kompetenceløft - fra ufaglært til faglært og fra faglært til akademiuddannelse – i SMV virksomheder.
Opbygning af samarbejdsmodel, der forankres efter projektets udløb.

•

Fælles karrieremesse - fokus på Sydvestjylland. Afholdes 1 gang årligt med deltagelse af en række
private og offentlige virksomheder. Messen henvender sig til studerende på videregående
uddannelser, dimittender m.m.

•

Konference – ”Dit karrierevalg” (mor arrangement). 8. klasses elever i BRE kommunerne + forældre
inviteres til en aften, der fokuserer på erhvervsuddannelsernes potentialer med deltagelse af bl.a.
virksomheder og uddannelsesinstitutioner fra BRE området.

Eksport
•
•
•
•

Kortlægge eksportparatheden af virksomheder i BRE kommunerne.
Opfølgning på kortlægningen og aftale om konkrete forløb, der understøtter øget eksport i
virksomhederne i samarbejde med relevante aktører / organisationer.
Tønder Kommunes House of Exporters kompetencer omkring det tyske marked kan tilbydes
virksomheder i hele BRE regionen.
Der er planlagt en fælles eksportkonference i BRE- regi medio 2018.

Industri 4.0 / digitalisering
•
•

Bidrage til øget vidensgrundlag i forhold til Industri 4.0 / digitalisering i forhold til virksomhederne i
BRE kommunerne
Deltagelse i relevante projekter, der fokuserer på industri 4.0 / digitalisering.

Energi / offshore
•

Projekt - Scale Up Offshore. Tilbud til virksomheder og iværksætter om målrettet forretningsudvikling
i forhold til offshore branchen. Forløbet strækker sig over en 6 måneders periode med start i januar
og afslutning i juni måned. Eventuelle deltagere skal igennem et screeningsforløb.

Iværksættere
Styrke iværksætterindsatsen i BRE Kommunerne, herunder undersøgelse- og brug fælles platform, der kan
informere og brande BRE i relation til iværksætteri.
Fortsat samarbejde om følgende initiativer:
•
•

•
•

Kurser - samarbejde i forhold til afvikling af iværksætter kurser i BRE regionen
Projekt - Scale Up Offshore. Tilbud til virksomheder og iværksættere om målrettet
forretningsudvikling i forhold til offshore branchen. Forløbet strækker sig over en 6 måneders
periode med start i januar og afslutning i juni måned. Eventuelle deltagere skal igennem et
screeningsforløb.
Projekt – Medstrøm. Fokus på praksisnær forretningsudvikling af virksomheder i alderen fra 1 -5 år.
Rådgivere – styrkelse af samarbejdet i forhold til mentorer, bestyrelseskandidater, kapital.

Netværk
BRE vil fokusere på følgende netværk i 2018:
•

Fødevarenetværk – Sydvestjyske Smagsoplevelser. Videre udvikling af SVSO. Fokus på innovation,
samarbejde, synlighed samt virksomhedsudvikling. Netværket har deltagelse af 145 virksomheder på
tværs af BRE kommunerne.

•

Produktivitetsnetværk – Netværk med cirka 150 virksomheder. Der er i netværket fokus på
formidling og omsætning af viden, arbejdskraft, ledelse og teknologi med det formål at øge
produktionsvirksomhedernes produktivitet og konkurrencekraft.

•

Leadership – EEU har med Leadership Esbjerg etableret et netværk for virksomhedsledere med fokus
på forretningsudvikling, strategi og lederskab. Det er Leadership Esbjergs vision at være det ypperste
faglige netværk for topledere med vægt på faglig udfordring, inspiration omkring ledelse samt
bidrage til vækst og udvikling. Leadership Esbjergs mål er at være det netværk, der giver dig ny viden
om ledelse samt bidrag til vækst og udvikling.

•

Talentship – er et talentprogram, der i dag udbydes i Esbjerg. Programmet skal styrke vores lokale
erhvervsplatform og bygge et lokalt/regionalt netværk af talentfulde ledere, specialister og
medarbejdere, hvor læring, erfaringsudveksling og nye relationer kommer til at står i højsædet.
Talentship programmet skal gøre vore lokale/regionale erhvervsområde attraktivt at flytte til for
talenter, og styrke virksomhedernes evne til at udvikle og fastholde sine talenter.

Samarbejde på tværs af organisationerne
Der afholdes møder på månedsbasis med deltagelse af erhvervschefer, erhvervsdirektører samt deltagere
fra BRE sekretariatet. Møderne skal sikre retning og fremdrift i samarbejdet.
Det undersøges, hvordan vi kan styrke samarbejdet på tværs af erhvervsorganisationerne – herunder
fokusere på hvordan, vi opbygger specialistviden på tværs. Et forslag kunne være etablering af deciderede
’task force’ grupper indenfor de forskellige indsatsområder, hvor medarbejdere fra de 3 erhvervskontorer
også mødes én gang pr. kvartal og udvikler initiativer og sikrer fremdrift indenfor indsatsområderne.
Der afholdes to fællesmøder i løbet af 2018 for erhvervsmedarbejdere i BRE kommunerne.

Uddannelse
Der udarbejdes en samlet plan for udvikling af studiebyen Esbjerg (videregående uddannelser) og samspillet
med ungdomsuddannelserne i BRE-området i samarbejde med Rektorkollegiet og øvrige relevante partnere.

