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De professionelle profiler fra fødevareindustrien: en mulighed for at
integrere indvandrere
Under dette motto afholdt partnerne I projektet Embrace, I marts 2018 et international møde I
Tübingen i Tyskland og inviterede lærlinge, karriere konsulenter, undervisere, eksperter,
praktikanter, trænere, flygtninge og frivillige til at diskutere og dele ideer om integration af
indvandrere på arbejdsmarkedet samt at præsente projektets første produkt, et katalog der
beskriver behovene, profilerne og de professionelle færdigheder i landbrugsfødevareindustrien.

Tübingen, Tyskland, 22. marts 2018

Katalog omkring de professionelle
behov.

Tilgang til professionelle profiler inden for
landbrugsfødevareindustrien.
Kataloget er resultatet af samarbejdet
mellem 8 europæiske partnerlande, der er
involveret
I
Embrace
projektet.
Gennemførelsen af kataloget er baseret på
resultaterne fra to projektaktiviteter: For det
første: sammenligning og kortlægning af de
metoder, der anvendes i de forskellige lande,
til identifikation og validering af migranters
formelle og uformelle kompetencer og
færdigheder. For det andet er det
identifikation af de vigtigste jobprofiler, der
er nødvendige samt krav fra det
internationale arbejdsmarked, i de forskellige
sammenhænge involveret.
De professionelle profiler, der er analyseret
er relateret til landbrugsfødevaresektoren
(dyrkning, opdræt, og forarbejdning af
råvarer), og de blev valgt inden for de
eksisterende
faglige
profiler
i
partnerlandende.

Kommende aktiviteter:
I de kommende måneder vil projekt partnerne arbejde med følgende:



Udvikling af metodiske retningslinjer til at genkende og validere kompetencer fra
indbyggere der kommer fra 3. verdens lande, testet på 33 studier indenfor
landbrugsfødevarer sektoren og overfør bare til andre typer jobs.
Oprettelse af nyt værktøj til validering af færdigheder, der er tilstrækkelige til målet.



Organisering af en international Embrace Konference I Turin, Italien I juni 2019.

Flere informationer omkring projektaktiviteter kan findes på projektets hjemmeside:
www.embraceproject.eu
Tryk på billederne for at se vores reklame videoer.

Embrace projekt ideer og mål, på engelsk.

Rammerne for Embrace projektet, på engelsk

Job profiler for landbrugsfødevarer sektoren, på engelsk.

Dette projekt løber fra 1. september 2016 til 31. August 2019
For mere information, vær venlig at kontakte partneren fra dit land.

Partnere:

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained therein.

