Offentlig sektor behöver bygga motståndskraft genom flexibilitet
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Offentlig sektor behöver bygga motståndskraft genom
flexibilitet
Offentlig sektor och privat sektor är mer beroende av varandra än någonsin. Det
måste till en ändrad attityd från båda sidor, men en sak är säker - vi vet att
näringslivets flexibilitet måste mötas med minskad komplexitet och ökad service.
Offentlig sektor behöver finna balansen mellan internt fokus på effektivitet och
externt fokus på att flexibelt stötta företag att skapa tillväxt, välstånd och
arbetstillfällen för medborgarna. Här behöver offentlig sektor bygga motståndskraft
genom flexibilitet så att vi tillsammans kan skapa verklig skillnad för framtidens
samhälle. Det kräver mod att se och agera annorlunda utifrån denna verklighet.
Vinsten blir medborgare i arbete, företag som växer och bättre ekonomi i offentlig
sektor.
Sommaren 2017 skickades ett veckobrev ut som handlade om hur vi arbetar med
flexibel kompetenspåfyllnad för ökad tillväxt. I veckobrevet tog vi upp hur vi
samarbetar med olika företag och vi har nu fått önskemål om att ta upp ett praktiskt
exempel. Därför handlar veckans Trelleborgsmodellen om hur våra rekryterare
möter företag där de finns samt vårt samarbete med trelleborgsföretaget
Modulbetong.
Viktoria Hansson, Projektsamordnare Trelleborgsmodellen
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- Vårt erbjudande är för bra för att inte känna till!
Kraftsamling Trelleborg är vårt samarbete med näringslivet för ett bättre
företagsklimat och en lägre arbetslöshet i kommunen.
Under den här veckan flyttar våra säljare och rekryterare tillfälligt in på Valens
köpcentrum i Trelleborg för att träffa arbetsgivare, prata med jobbsökande och visa
upp verksamheten för allmänheten.
Kraftsamling Trelleborg har fram till idag samarbetat med 624 arbetsgivare från
nästan lika många branscher. Drygt hälften av arbetsgivarna, 346, är baserade i
Trelleborgs kommun. Pierre Svensson, Lotten Hardewall, Malin Rosander, Cecilia
Frankson, Helena Helldal och Marcus Pode k ö r e n intensiv kampanj mitt i stan för
att hitta ännu fler samarbetspartners som tillsammans kan hjälpa ännu fler
trelleborgare till arbete.
Läs mer på Kraftsamling Trelleborg

Rekryteringsprocess
Modulbetong
Oktober
G r l NAO
Gr 2N42

November
Gr 3 NAS

December
Gr 4/v49

December
Examirmring
av Gr 1-2

Januari
Gr5/V2
Gr6/V4

Varje grupp beslår av 3 sökande

Unikt samarbete för tillväxt och fler trelleborgare i arbete
Industriföretaget Modulbetong i Lund AB är ett av de företag som har mod att se och
agera annorlunda. Vid rekrytering väljer man att se bortom historia - här får alla en
chans att visa vad man går för.
Tillsammans med Kraftsamling Trelleborg driver man en arbetsplatsförlagd
rekryteringsutbildning sedan oktober 2016. Samarbetet ger arbetslösa trelleborgare
yrkeskompetens och möjlighet till jobb som betongarbetare. Bakgrunden är att
Modulbetong har ett stort behov av personal, bland annat för att klara en hög
orderingång på grund av stark tillväxt i byggsektorn.
Upplägg
• Kraftsamling Trelleborg bjuder in till rekryteringsträff en gång i månaden där
företaget och upplägget presenteras och kandidater tas fram.
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• En grupp på tre personer startar sin praktik första måndagen varje månad, så
länge anställningsbehov finns.
• Praktiken följs upp på plats en gång i månaden och kvalitetssäkras löpande av
Kraftsamlings rekryterare.
• De deltagare som fullföljer tre månaders praktik erbjuds anställning.

Ansvarsfördelning
Kraftsamling Trelleborg står för framtagning och uppföljning av kandidater, externa
utbildningar, arbetskläder och försäkring.
Modulbetong står för arbetsledning och coachning, arbetsmaterial, återkoppling av
kandidaternas prestation samt anställning.
Resultat
Från oktober 2016 till december 2017 har 68 procent av deltagarna fullföljt
utbildningen och har erbjudits anställning i företaget.
Läs mer om rekryteringsutbildning och våra andra erbjudanden
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