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Hvad handler EMBRACE om?
EMBRACE projektet vil forbedre mulighederne og give adgang til det europæiske arbejdsmarked for
nyankomne indvandrere fra lande uden for EU. Indvandrerne ankommer ofte uden dokumentation
for uddannelse og faglig erfaring. Hvis de har dokumentation med, kan det ikke godkendes fordi
der ikke eksisterer værktøjer, som kan godkende og certificere indvandrernes færdigheder og
kompetencer.
For at afhjælpe dette, vil EMBRACE udvikle en tværnational metode til at godkende formelle og
uformelle kompetencer hos indvandrerne for derigennem at bidrage til en bedre integration på
arbejdsmarkedet.

Kick off møde I Valencia, Spanien
I november 2016 deltog alle partnere i et kick-off møde, hvor de udvekslede erfaringer fra deres
eget land i forhold til indvandrernes kompetencer og integration på arbejdsmarkedet. De lavede
kortsigtede mål og blev enige om projektaktiviteter.

Valencia, 1-2 December 2016

Kommende aktiviteter
I den kommende måned vil projektets partnere arbejde på:
-

Gennemføre sammenlignende forskning og skrivebordsanalyser inden for anerkendelse af
kompetencer på et tværnationalt niveau.
Lave et katalog med de profiler og professionelle kompetencer der mangler I landbruget.
Gennemgå ledende studier på dette område i landbruget
Finde de matchende profiler som søges i landbruget.

Projektet forventes at resultere i:
-

-

Et katalog som viser professionelle profiler og kompetencer vi mangler I EU i sektoren for
landbrug- og fødevarer.
Værktøjer til at afsøge kompetencer og certificere uddannelser og erfaringer fra folk fra 3.
lande. Værktøjet er testet på studier af 33 sager i sektoren for landbrug- og fødevarer og
kan overføres til andre brancher.
Et værktøj til rådgivere og certificeringskonsulenter i form af en ”step by step” guide så de
kan hjælpe indvandrerne i deres søgning af et nyt eller et bedre job. Hvilket bliver muligt
gennem denne identifikation og certificering af deres uformelle kompetencer og
færdigheder.

Projektet løber fra 1. september 2016 til 31. august 2019.
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