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Vi  ses  i  region  WaddenC !
Fit4Jobs@WaddenC

2  countries  -  1  job  market

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
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Mål: 
I løbet af den 3-årige projektperiode vil F4J fastsætte 
rammerne for et sammensmeltende arbejdsmarked 
med udviklingsmuligheder.

Målene for de enkelte aktiviteter i Fit4Jobs@WaddenC- 
projektet er følgende:

• at støtte de lokale erhvervsaktører igennem faglig  
 information, netværksetablering samt i forbindelse  
 med rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.

• at etablere kontakt til potentielle arbejdstagere til  
 jobs i grænseregionen. 

• at etablere nye netværk og initiativer på tværs af  
 grænsen.  

• at synliggøre grænseregionen og dens muligheder  
 over for fremtidige arbejdstagere og borgere, også  
 uden for Tønder Kommune og Kreis Nordfriesland.

Målgrupper:
  •  SMVér 
     •  Erhvervsfremme- 
           organisationer
          •  Videreuddannelses- 
             aktører
               •  Fagskoler 

    Målgrupper:
•  SMVér 
•  Erhvervsfremme- 
   organisationer
     •  Videreuddannelsesaktører
           •  Fagskoler 
                  •  Elever
                         •  Lærlinge
                                  •  Studerende
                                                •  Nytilflyttere

                                          Tilbud:
                                   •  Aktuel 
                                    know how
                              •  Faglig info og
                               sparring B2B
                        •  Match making B2B
                     •  Tværnationalt
                   netværk
               •  Seminar og workshops

Tilbud:
   •  Udvikling af brandstrategi for  
        region WaddenC
        •  Udvikling af fælles hjemmeside
           •  Præsentation af og for  
                Interreg regionen 
                 •  Pr-tiltag: 
                      Digital - analog

Målgrupper:
• Elever
•  Lærlinge
•  Studerende
•  Nytilflyttere

Tilbud:
•  Kulturforståelse- og  
 sprogkurser
•  Ekskursioner over  
 grænsen 
•  Bosætnings- 
 service

Fit4Jobs@WaddenC (F4J)  

er et dansk-tysk initiativ på tværs af  
grænsen, som har til formål at nedbryde 
barrierer.  

Den nationale landegrænse skal ikke  
udgøre en begrænsning for det tværgåen-
de samarbejde i en dansk-tysk arbejds- 
markedsregion. Fælles værdier og synergi-
er skal fremskynde udviklingen af  
regionerne. 

Se www.F4J.dk

Vidensdeling til 
et bæredygtigt 
arbejdsmarked

Synliggørelse af 
region WaddenC

Mobilisering af  
arbejdskraft i og  
til region WaddenC
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