19 NOVEMBER
Centrala Försvarsmaktsrådet

Konferens, Stockholm

I Centrala Försvarsmaktsrådet ingår Försvarsmakten, Företagarna, IBM,
Almega, Sveriges Kommuner och Lands ng, Svensk Handel, Sveriges universitet och högskoleförbund, Teknikföretagen och Arbetsförmedlingen.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
- en gemensam utmaning -

Konferensen är kostnadsfri. Anmäl dig senast den 1/11 Ɵll
forsvarskonferens@mil.se

Kompetensförsörjning - en gemensam utmaning

Centrala Försvarsmaktsrådet hälsar dig välkommen Ɵll konferensen
Kompetensförsörjning - en gemensam utmaning!

Program den 19 november
Kl 08.30 Fika & Mingel

Samarbete med andra aktörer om kompetens och personal är
nyckelord för a Försvarsmaktens personalförsörjning ska vara möjlig.
De nya samarbetsformerna är inte bara ll ny a för Försvarsmakten,
utan skapar också synergieﬀekter för övriga arbetsgivare och den enskilda individen.
Centrala Försvarsmaktsrådet inbjuder nu ll konferens för a gemensamt diskutera och utbyta erfarenheter kring våra
nya utmaningar.
Konferensen inleds av ÖB, general Sverker Göranson
och Arbetsförmedlingens generaldirektör, Mikael
Sjöberg. Däre er följer olika föredrag och workshops samt en paneldiskussion. Annika Nordgren
Christensen, försvarsdeba ör och ledamot av
Kungl Krigsvetenskapsakademien, är moderator.
Konferensen vänder sig ll representanter från
företag, organisa oner, myndigheter, kommuner,
universitet och högskolor.
Anmälan görs via mejl ll forsvarskonferens@mil.se
senast den 1 november. Ange namn, befa ning och
organisa on.

Kl 09.00 Försvarsmaktens personalförsörjning , ÖB general Sverker
Göranson
Arbetsmarknaden i fram den, Arbetsförmedlingens GD
Mikael Sjöberg
Kaﬀe
Centrala Försvarsmaktsrådet, presenta on och sy e
Exempel på samverkan om kompetens- och personalförsörjning
Kl 12.00 Lunch
Kl 13.00 Paneldiskussion med Centrala Försvarsmaktsrådet, moderator
Annika Nordgren Christensen
Workshops, inkl kaﬀe
a) Veteraner – både samhällsansvar och kompetens llgång
b) Utbildning – komple ering och validering
c) Samverkan – regionala försvarsmaktsråd ger ny a för alla
d) Aﬀärsny a – fördjupning av konkreta samarbeten
Kl 15.30 Sammanfa ning och avslutning, Annika Nordgren Christensen

Välkommen Ɵll konferensen - eƩ unikt Ɵllfälle
Ɵll "nätverkande"!

19 november 2014, kl 09.00 - 16.00, Hotell Scandic Infra City, Kanalvägen 10, Upplands Väsby

